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 ﴾5﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 آغاز سخن
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وخاتم النبيـني حممـد 

 .وعىل آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

تــرين و نخســتين  ربــي و مصــلح بشــريت و موفــقبرتــرين م حضــرت محمــد 
قرن (ترين ادوار تاريخ  دعوتگر اين امت هستند، خداوند متعال ايشان را در تاريك

به رسالت برگزيد و ايشان را به اصالح و تربيت چنان قومي ) ششم و هفتم ميالدي
 هاي انسان و شد در ميان آنان از خصائص و ويژگي مأموريت داد كه به مشكل مي

وحشـي   هاي آن دوران به حيوانات درنـده و  فضايل اخالقي اثري پيدا نمود، انسان

﴿انسان و مصـداق كامـل آيـة    بيشتر شباهت داشتند تا به            

  ﴾)0F1( قرار گرفته بودند. 

خير و شر، صالح و فساد براي آنان مفهومي يكسان داشت و آنان تا گـردن در  
نـد، شـرك و   ه بودرفت بندوباري اخالقي فرو باتالق و منجالب فساد اجتماعي و بي

پرستي، شرابخواري، قماربازي، رباخواري، زنـا، تعصـب قـومي و نژادپرسـتي،      بت
كردن دختـران  وردلي و زنده به گ زني، قساوت و سخت جنگ، قتل و غارت و راه

ــو   ــده ب ــراب ريشــه دواني ــة آن روز اع ــدان در جامع ــو فرزن ــد د، و ن ــا آن را ب ه تنه
شـمردند، حضـرت    ، بلكه اين اعمال را از مآثر و افتخارات خويش مـي دانستند نمي

 :در بارگاه پادشاه حبشه در اين مورد اينگونه توضيح دادند جعفر 
 الْفَواحش ينأْتو الْميتةَ ونأْكُلُ اَألصنام نعبد جاهلية أَهلَ قَوماً كُنا الْملك أَيها«

قْطَعنو امحِسىُء اَألرنو ارأْكُلُ الْجِوي ا الْقَوِىنم يفعالض...«. 
كـرديم و گوشـت    اهل جاهليت بوديم، بتها را پرستش مي اي پادشاه، ما قومي«

بـتال بـوديم، بـا خويشـاوندان خـويش      خورديم، به فواحش و بزهكاري م مردار مي
ــا همســايگانطــع رابطــه و ق ــ مــان بــدرفتاري مــي ب دان مــا حقــوق كــرديم، قدرتمن

 .»...كردند مستضعفان و بيچارگان را پايمال مي

                                           
 .»ترند ايشان مانند چهارپايانند، بلكه ايشان گمراه«. 179سورة اعراف، آية  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾6﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

هـاي   داسـتان  دوران جاهليت و اوضاع اعراب قبل از بعثـت حضـرت پيـامبر    
اي كوتـاه و   انگيز بسيار دارد كـه بـه تصويركشـيدن و گنجانيـدن آن در مقدمـه      غم

 .و شايد ناممكندشوار  مختصر كاري است بس
در ميان چنين قومي طغيانگر و اوضاعي آشفته مبعوث  آري، حضرت پيامبر 

اي  گشتند، و ايشان از همان لحظات نخست بعثت خويش بـا عزمـي راسـخ و اراده   
گيـر و همـه جانبـة خـويش بـراي اصـالح مفاسـد و         هاي پـي  سستي ناپذير با تالش

مصـايب و مشـكالت،   : همت بستند بخشيدن اوضاع بهم ريخته و آشفته كمر سامان
نفـيس   جـان خريدنـد و در ايـن راه از نفـس    هـاي زيـادي را بـه     ها و تلخـي  مرارت

خويش گذشتند و از هيچ تالش و كوششـي دريـغ نورزيدنـد تـا ايـن كـه پـس از        
هاي ايشان به ثمر رسيد و يثرب به مدينة فاضله تبـديل گشـت، اكنـون     مدتي تالش

دل و جفاكش خبري نبـود، مفاسـد    از اعراب سختپرستي و  ديگر از شرك و بت
زنان سـاالر و   هاي حيواني از جامعه رخت بر بسته بود، اكنون راه اخالقي و خصلت

مـردم و مناديـان صـلح و صـفا و      نگهبان قافله و قاتالن و غارتگران مـدافع حقـوق  
ت و شد، بلكه به دخترداشتن و تربي ميت بودند، نه تنها دختري زنده بگور نميصمي

اي سرتاسر صلح و صفا، ايثار و همدردي،  كردند، جامعه پرورش آن افتخار هم مي
 ...و عطوفـت، احسـان و خيرانديشـي و   برادري و برابري، صـدق و اخـالص، مهـر    

 !پديد آمده بود
 راستي اين همه تحول و دگرگوني چگونه به وجـود آمـد؟ حضـرت پيـامبر     

القـي چـه شـيوه و اسـاليبي را بـه كـار       براي ايجاد اين انقـالب عظـيم درونـي و اخ   
گرفتند؟ و در اين راستا از چه وسايل و ابزاري اسـتفاده نمودنـد؟ در برابـر اخطـا و     

هـاي دعـوت و اصـالح نـزد      كردنـد؟ اولويـت   اشتباهات مردم چگونه برخورد مـي 
 ايشان چه بود؟

زا ترديد انتخاب شيوه و ابزار مناسب در موفقيت دعوت و اصالح تأثير به سـ  بي
و نقشي غير قابل انكـار دارد، چـه بسـا مربيـان و دعـوتگراني بـا دلسـوزي و نيـاتي         
صادقانه افرادي را به راه خير دعوت داده و از خطاها و منكرات منع نموده اند، اما 

انـد، ناآگاهانـه و ناخواسـته     هبـه ايـن كـار پرداختـ    چون با شيوه و ابزاري نامناسب 



   

 
  
 
 

 

 ﴾7﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

فراد را فراهم آورده و سبب طغيان و اصرار آنـان  موجبات تباهي و گمراهي بيشتر ا
 .بر خطا و معصيت شده اند

امي گفتار و كردار خـويش و  مدر تمامي مراحل زندگي و ت حضرت پيامبر 
ها و ابزاري كه به كار گرفته اند، از  علي االخص در مسير دعوت و اصالح و شيوه

المي بـه ويـژه مربيـان و    جانب پروردگار مؤيد و مأمور بوده انـد و بـراي امـت اسـ    
ترديـد يكـي    بينظير هستند،  اي كامل و پيشوايي بي طلبان اسوه دعوتگران و اصالح

و ركود حركت دعوت و اصالح، عدم آشنايي برخي از مربيان و از عوامل ضعف 
هـاي حكيمانـه و    و شيوه ا رهنمودها و سيره و نحوة عمل آنحضرت بدعوتگران 

گرفتند، از اينجاست كـه   اه دعوت و اصالح به كار ميابزاري است كه ايشان در ر
و نحـوة برخـورد    هـاي اصـالحي حضـرت پيـامبر      مربيان و دعوتگران بايد شيوه

 آنحضـرت   بـه ايشان با خطاكاران و منكرات را فراگيرنـد، و در ايـن راسـتا نيـز     
صـالح  هاي چشمگيري در راه دعوت و ا اين امر موفقيتشاء اهللا  اقتدا نمايند، و ان

 .بدنبال خواهد داشت
نويسنده اين كتاب شيخ محمد صالح المنجد با مطالعه و بررسي سيرة حضـرت  

و  ءهـايي را كـه ايشـان در راه دعـوت و اصـالح اخطـا       بسـياري از روش  پيامبر 
اين راستا بايد به آن توجـه   ركار گرفته اند و نكات مفيدي كه داشتباهات مردم به 

بنده با توفيق خداوند منان آن را به فارسي ترجمه نمـودم،  شود بيان نموده است، و 
 .كنم و اكنون آن را به برادران و خواهران مسلمان و دعوتگر خويش تقديم مي

بـن عبـدالرحيم   الزم به يادآوري است كه در ترجمـة آيـات از ترجمـه احمـد     
ــي اهللا محــدث دهلــويشــا(هـــ  1176متــوفي  ــدالغفور ) ه ول ــر عب ــازنگري دكت و ب

بر و در برخي موارد با تغييراتي اندك از تفسـير نـور نوشـتة دكتـر مصـطفي       نحسي
خرم دل استفاده نموده ام، در پايان از خداوند متعال خواسـتارم كـه ايـن كتـاب را     
براي خوانندگان گرامي مفيد و مؤثر قرار دهد و نويسنده و مترجم را نيز از اجـر و  

وىل ن قبل ومن بعد ولـه احلمـد يف األم وهللا األمر. پاداش اخروي آن محروم نسـازد 

 .واآلخرة

 .م عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وبارك وسلّ 
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 عبدالقدوس دهقان

 سراوان – 80بهار 



   

 
  
 
 

 

 ﴾9﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 مقدمة مؤلف
مالك يوم الدين، إله األولني واآلخرين،  احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم،

السموات واألرضني، والصالة والسالم عىل نبيه األمني معلم اخللق املبعوث  وقيوم

 ...رمحة للعاملني، وبعد

آموزش و تعليم مـردم يكـي از امـوري اسـت كـه نفـع و خيـر آن بـه ديگـران          
گردد، و اين است بهره دعـوتگران و   رسد و موجب تقرب به خداوند متعال مي مي

ادگان خداوند، و همانا خداوند و فرشتگان و اهـل  مربيان از ميراث پيامبران و فرست
هاي خود و ماهيان دريـا بـراي كسـاني     ها در سوراخ ها و زمين حتي مورچه آسمان

(كنند آموزند دعاي مغفرت و رحمت مي كه به مردم خير مي
1F

1(. 
ها و انواع گوناگون و وسايل و ابزار متعـددي دارد كـه    روش ،تعليم و آموزش

باشـد، پـس تصـحيح نيـز نـوعي تعلـيم و بخشـي         اشتباهات مييكي از آن تصحيح 
 .گردد جدايي ناپذير از آن محسوب مي

و بـر   بـوده  بررسي و تصحيح اشتباهات خيرخواهي و خيرانديشي براي ديگران
همه مسلمانان واجب است و با فريضة امر به معروف و نهي از منكر ارتباطي قـوي  

(و واضح و غير قابل انكار دارد
2F

2(. 
زيرا قـرآن   ؛گيرد حيح اشتباهات از وحي رباني و منهج قرآني سرچشمه ميتص

شـد، حتـي در    و اشتباهات نـازل مـي   ءبا اوامر، نواحي، اقرار، انكار و تصحيح اخطا
ــامبر    ــرت پي ــل حض ــوة عم ــارة نح ــت  ب ــاهي درش ــز گ ــذكرات و   ني ــويي و ت گ

 :فرمايد شد، آنگونه كه خداوند متعال مي هايي نازل مي گوشزد

                                           
: ، ابوعيسي ترمذي در باره اين حديث گفته است2685: احمد شاكر، ش. سنن ترمذي، ط -)1(

 .هذا حديث حسن غريب صحيح
تر است، چه گاهي خطا منكر شمرده  ته كه دائره خطا از دائره منكر وسيعبا توجه به اين نك -)2(

 .شود و گاهي منكر نيست مي



   

 
  
 
 

 

 ﴾10﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

﴿                              

                         

                           

﴾ )10 – 1: سورة عبس، آية(. 

چهره درهم كشـيد و روي برتافـت از ايـن كـه نابينـايي نـزدش آمـد تـو چـه          «
داني شايد او خود را پاك و آراسته سازد يا اين كه پند گيرد و اندرز بدو سود  مي

آوري و  دانــد تــو بــه او روي مــي نيــاز مــي برســاند، امــا آن كســي كــه خــود را بــي
خويشـتن  ) با آب ايمان، از چرك كفـر (تو است اگر او  پردازي، چه گناهي بر مي

آيد و از خدا  را پاك و پاكيزه ندارد؟ اما كسي كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي
 .»)كني و به او اعتنا نمي(شوي  ترسان است تو از او غافل مي

 ﴿: و مانند اين آيه                   

                    

  ﴾ )37: سورة احزاب، آية.( 

به خاطر بياور زماني را كه به كسي كه خداوند بر او انعام كـرده اسـت، و تـو    «
گفتي همسرت را نگاه دار و از خـدا بتـرس تـو در دل     اي، مي ردهنيز بر وي انعام ك

ــز ــي  ي راچي ــان م ــي   پنه ــكار م ــد آن را آش ــه خداون ــردي ك ــردم   ك ــازد و از م س
 .»ترسيدي، در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي مي

﴿: و مانند آية                     

               ﴾ ) سورة

 ).67: انفال، آية
سزاوار نبود پيامبري را كه به دست وي اسيران باشند تا آن كه قتـل بسـيار بـه    «

آخـرت را و  خواه مصـلحت   خواهيد مال دنيا را و خدا مي مي ،وجود آرد در زمين
 .»خدا غالب و باحكمت است



   

 
  
 
 

 

 ﴾11﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

   ﴿: و آية                  

   ﴾ ]128: سورة آل عمران، آية[. 

پـذيرد و يـا    چيزي از اين كار در دست تو نيست يا به مهرباني توبه آنان را مي«
 .»دهد، چرا كه آنان ستمگرند شكنجه ميايشان را 

نمود،  شد و نادرست بودن موضع برخي از اصحاب را بيان مي قرآن نازل مي
در نوشتن نامه به مشركان قريش و  هنگامي كه حضرت حاطب بن ابي بلتعه 

مرتكب خطاي بزرگي شد، اين آيه  نمودن آنان از حمله حضرت پيامبر  آگاه

﴿: نازل شد                       

                           

                          

                            

    ﴾ )1: سورة ممتحنه، آية(. 

كـه اخبـار    دشمنان من و دشـمنان خـويش را بـه دوسـتي نگيريـد     ! اي مؤمنان«
شـان محبـت    ، شما نسبت بديخويش را به سبب مودتي كه داريد به ايشان برسانيد

ورزيد، در حالي كه آنان به حق و حقيقتي ايمـان ندارنـد كـه     كنيد و مودت مي مي
ــر  ــراي شــما آمــده اســت، پيغمب ــه خــاطر ايمــان  ب ــه خــدا كــه  و شــما را ب آوردن ب

رانند، اگر شما براي جهـاد در راه   بيرون مي) از شهر و ديارتان(پروردگارتان است 
در ) با ايشان پيوند دوسـتي برقـرار نسـازيد   (من و طلب خوشنوديم بيرون آمده ايد 

يـد يـا   دار كنيد، در حالي كه من نسبت به هرچـه پنهـان مـي    نهان با آنان دوستي مي
تر هستم، هركس از شـما چنـين كـاري را بكنـد،      تر و آگاه سازيد مطلع آشكار مي

 .»همانا راه راست و همواره را گم كرده است
احد هنگامي كه مواضعي را كه حضرت  ةو در باره اشتباه تيراندازان در غزو

ن دستور داده بود كه تحت هيچ شرايطي آن را ترك نكنند، ترك به آنا پيامبر 

﴿: نمودند، اين آيه نازل شد                  
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﴾ )152: سورة آل عمران، آية.( 

) ماندن در سنگرها و رهاكردن آن جاهـا ( تا آنگاه كه سستي كرديد و در امر«
بــه كشــمكش پرداختيــد و اخــتالف ورزيديــد و پــس از آن كــه آنچــه را دوســت 

اي از شما خواهان كـاالي دنيـا و    داشتيد به شما نشان داد، نافرماني كرديد دسته مي
 .»اي خواستار آخرت گرديد دسته

ود كناره گرفت هاي خ به خاطر تأديب از زن و هنگامي كه حضرت پيامبر 
ي خويش را طالق داده اند، اين آيه اه و برخي از مردم شايعه كردند كه ايشان زن

 ﴿: نازل شد                       

                     ﴾ ) ،سورة نساء

 ).83: آية
و وقتي كه بيايد نزد ايشان خبري از ايمنـي يـا تـرس مشـهور سـازند آن را، و      «

گردانيدند آن را به سوي پيغمبـر و بـه سـوي فرمانروايـان از اهـل اسـالم        اگر بر مي
ننــد بــرآوردن توا مــيكــه يافتنــد مصــلحت آن خبــر را آنــان از ايشــان  هرآينــه مــي
 .»را مصلحت آن

مسلمان بدون اين كه عذري شرعي داشته باشند، در   و هنگامي كه برخي از

﴿: مكه ماندند، و به مدينه هجرت نكردند، اين آيه نازل شد     

                            

                 ﴾ )97: سورة نسا، آية.( 

هرآينه آنان كه فرشتگان قبض ارواح ايشـان كردنـد در حـالتي كـه سـتمگار      «
 مـا در : گفتند ؟در چه حال بوديد شما: بودند بر خويشتن، فرشتگان به ايشان گفتند

كرديـد در   آيا فراخ نبود زمين خدا تـا هجـرت مـي   : گفتندزمين مستضعف بوديم، 
 .»آن

و هنگامي كه برخي از اصحاب ناخواسته پشت قضية اتهام حضرت عايشه 
كامالً  لكه منافقين آن را شايعه نمودند، قرار گرفتند، و حضرت عايشه  ل
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افترا و بهتان عظيم نازل اين  ةاز آن پاك بود، خداوند متعال آيات زير را در بار

﴿ :فرمود                       

                     

                   ﴾ ) ،سورة نور

 ).15 – 14: آيات
بـود فضـل خـدا بـر شـما و رحمـت او در دنيـا و آخـرت، هرآينـه           و اگر نمي«

گفتيد در بارة آن عذاب بـزرگ، چـون فـرا     رسيد به شما در آنچه كه سخن مي مي
هاي خـويش سـخني كـه     گفتيد به دهان هاي خويش و مي گرفتيد آن را به زبان مي

پنداشـتيد آن را آسـان و او نـزد خـدا بـزرگ       نبود شما را به حقيقت آن دانش، مي
 .»بود

﴿: و سپس فرمود                      

                          

  ﴾ )17 – 16: سورة نور، آيات.( 

گفتيد، نيست ما را كه به زبان آريم اين  و چرا نشد كه چون شنيديد آن را مي«
كنيم تو را خدايا، اين سـخن افترايـي اسـت بـزرگ، پنـد       به پاكي ياد مي ،سخن را

 .»يد مانند اين هرگز، اگر مسلمان هستيدتكرار نكن، تا دهد شما را خدا مي
و منازعه كردند  و هنگامي كه برخي از اصحاب در حضور حضرت پيامبر 

﴿ :صداهاي شان بلند شد، اين آيات نازل شد           

                            

                         

           ﴾ )2 –1: سورة حجرات، آية.( 

بترسـيد از خـدا،   پيشدسـتي مكنيـد روبـروي خـدا و رسـول او،       !اي مسلمانان«
داناست، اي مسـلمانان بلنـد مكنيـد آوازهـاي خـود را بـاالي       ) و(هرآينه خدا شنوا 
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 كـه آواز پيغامبر و بلند مگوييد با او سخن را مانند بلندگفتن بعض شـما بـا بعضـي،    
 .»نباشيدار دهاي شما و شما خبر نابود شود عمل

و هنگامي كه كارواني تجارتي در هنگام خطبه جمعه وارد شهر شد و برخي از 

 ﴿: ن آيه نازل گشترده و به سوي كاروان شتافتند، ايمردم خطبه را ترك ك

                                

         ﴾ )11:سورة جمعه، آية.( 

شـوند   چون ببينند كارواني يا بازي را متفرق شده متوجه مـي ) و آن مسلمانان(«
به سوي آن و بگذارند تو را ايستاده، بگو آنچه نزد خداست بهتر اسـت از بـازي و   

 .»دهندگانست هترين روزياز سوداگري و خدا ب
اشتباهات و عـدم   يات زيادي وجود دارد كه بر اهميت تصحيحآعالوه بر اين، 

 .سكوت بر آن داللت دارند
با نوري از جانب پروردگـار و بـدون سسـتي و كوتـاهي، بـه       حضرت پيامبر 

پرداخـت، و از ايـن جاسـت كـه علمـا ايـن        انكار منكر و تصحيح اخطاي مردم مي
 الْبيـان  تأْخري نبي حق في يجوز لَا«: گويد ي را استنباط كرده اند كه ميقاعده اصول

نقْت عة واجالْح«. 
 .»به تأخيرانداختن بيان، از هنگام نياز جايز نيست پيامبريبراي «

در برخـورد بـا اشـتباهات مردمـي كـه       درك منهج و روش حضرت پيـامبر  
زيرا كه ايشان از جانـب پروردگـار تأييـد     ؛ني داردمالقات كرده اند، اهميت فراوا

يد و تصحيح قرار گرفتـه  يشده اند و افعال و اقوال وي به وسيله وحي الهي مورد تأ
اسـتوارتر و مفيـدتر اسـت و     ها و اسـاليب حضـرت پيـامبر     بنابراين، روش. است

ربـي را  هـا و اسـاليب كـار م    گويند، پيروي از اين روش مردم بيشتر به آن لبيك مي
گرداند، و نيز پيروي از اساليب و مـنهج نبـوي    ساده و روش تربيتي او را استوار مي

اي هسـتند، محسـوب    كـه بـراي مـا اسـوة حسـنه      نوعي اقتدا بـه حضـرت پيـامبر    
گردد و اگر اين اقتدا توأم با نيت و قصدي صادق و خالصانه باشد موجب اجـر   مي

 .عظيمي خواهد گشت
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نـاتواني و عـدم    هـاي حضـرت پيـامبر     سـاليب و روش با آشنايي و شـناخت ا 
زيـرا انحـراف    ؛گـردد  كارآيي مناهج بشري كه آفاق را فرا گرفته است، معلوم مي

و ها آشكار است، و بر نظريات فاسـدي همچـون آزادي مطلـق     بسياري از آن نظام
چون بر گرفته از موروثات باطلي هم وه  بر  اينقيد و شرط استوار هستند، و عال بي

 .باشند مي و اجداد ءتقليد كوركورانه از آبا
نظـر داشـت كـه تطبيـق عملـي ايـن مـنهج در اجتمـاع، و          و بايد اين نكته را در

انتخاب اسلوب مناسب با موقعيت و احوال و اوضاع جاري تا حد زيادي به اجتهاد 
داعي و مربي وابسته است، و كسي كـه زيـرك و هوشـيار باشـد تفـاوت احـوال و       

ــارب را درك مـــي اوضـــاع ــابه و متقـ ــه و   مشـ كنـــد و در پـــي آن بـــراي معالجـ
 .گزيند نمودن آن اسلوبي مناسب و شايسته برمي برطرف

هـاي حضـرت    اين كتاب تالشي است براي تتبع و پـي جـويي اسـاليب و روش   
شـان   در برخورد با اشـتباهات مردمـي كـه بـا اخـتالف مراتـب و مشـارب        پيامبر 

خواهم  يسته و برخورد نموده است، از خداوند متعال ميبا آنان ز حضرت پيامبر 
كه مرا ياري نمايد و به راه راست و حق رهنمون شود و اين كتاب را بـراي مـن و   
برادران مسلمانم مفيد بگردانـد، و همانـا خداونـد متعـال شايسـته ايـن امـر و بـرآن         

 .نمايد تواناست و اوست كه به راه راست هدايت مي
 دمحمد صالح المنج
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 بايد مراعات گردد ءهايي كه هنگام تصحيح اخطا نكات و تفاوت
ها و اعتباراتي اشـاره   شايسته است قبل از شروع بحث اصلي، به نكات و تفاوت

و اشـتباهات ديگـران الزم    ءكنم كه مراعات آن قبل و هنگام شروع تصحيح اخطا
 .است

 :اخالص -1
جـويي و   يرل باشد نه برتـ هدف بايد رضاي خداوند متعا ءهنگام تصحيح اخطا

 .نمودن تعريف و تمجيد مردم ش براي حاصلگيري و نه تال انتقام
كند كه او وارد مدينه شد، و مـردم را   از شُفي االصبحي روايت مي امام ترمذي

او ابـوهريره  : ايـن مـرد كيسـت؟ گفتنـد    : ديد كه دور مردي حلقه زده انـد، پرسـيد  
كرد نزديـك شـدم و جلـوي     حديث بيان ميبه او كه براي مردم ) گويد مي. (است

تـو را بـه خداونـد    : رويش نشستم، در پايان هنگامي كه با او تنها ماندم به او گفـتم 
بيـان كـن كـه آن را     دهم كه برايم چنان حـديثي از حضـرت پيـامبر     سوگند مي

هـوش شـود، و    فرياد كشيد و نزديك بود كه بي درك كنم، حضرت ابوهريره 
گـويم كـه آن را در ايـن خانـه از حضـرت       برايـت حـديثي مـي    :اندكي بعد گفت

كسي ديگر غير از من و ايشان در خانه نبـود، و تـا چنـدين بـار      شنيده ام و پيامبر
خواست حديث را بيـان كنـد چنـين حـالتي بـه وي       مي چون حضرت ابوهريره 

 :انجام فرمود داد، تا اين كه سر دست مي
آيـد تـا ميـان     مت خداونـد متعـال فـرود مـي    روز قيا: فرمودند حضرت پيامبر 

) اهل قـرآن (بندگان قضاوت نمايد و مردم همه زانو زده اند، قبل از همه يك عالم 
آورنـد، خداونـد از    و يك مجاهد و يك ثروتمند را به پيشگاه خداوند متعـال مـي  

مگر علم و دانشي را كه بر پيامبرم فرو فرسـتادم، بـه تـو نيـاموختم؟     : پرسد عالم مي
: گويــد بــا آن چگونــه عمــل كــردي؟ مــي : گويــد آري، خداونــد مــي: گويــد مــي

: گوينـد  پروردگارا من شب و روز قرآن را تالوت نمودم، خداوند و فرشتگان مـي 
تو به اين غرض قرآن خواندي كه مردم تـو را  : گويد گويي، خداوند مي دروغ مي

آورند، خداونـد بـه    ميسپس ثروتمند را . اينگونه گفته شد) در دنيا(قاري بگويند، 
بلي : گويد مگر به تو ثروت ارزاني نداشتم تا محتاج كسي نباشي؟ مي: گويد او مي

چگونــه عمــل كــردي؟  درآنچــه بــه تــو دادم: فرمايــد يخداونــد مــ! اي پروردگــار
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بـه خويشـاوندانم رسـيدگي كـردم و صـدقه دادم، خداونـد و فرشـتگان        : گويد مي
قصد تو از اين كارها اين بود كه : فرمايد د ميگويي، و خداون دروغ مي: گويند مي

سپس مجاهـدي كـه در راه   . اينگونه شد) در دنيا(گويند، بتو را جواد و سخاوتمند 
بـه خـاطر چـه كشـته شـدي؟      : پرسـد  آورند، خداونـد از او مـي   خدا كشته شده مي

ه و جنگيـدم تـا ايـن كـ    تامر شدم تا در راه تو جهاد كنم و من نيز در راه : گويد مي
تـو  : گويـد  گويي، خداوند مي دروغ مي: گويند كشته شدم، خداوند و فرشتگان مي

سـپس  . اينگونه شد) در دنيا(به اين قصد جنگيدي كه تو را شجاع و دلير بگويند و 
اي ابـو هريـره، اينهـا اولـين سـه نفـري       : بر زانويم زده و فرمودند حضرت پيامبر 

ور  آتـش جهـنم بـه وسـيله آنـان شـعله       هستند از مخلوقات پروردگار كه در قيامت
(شود مي

3F

1(. 
ثير و قبوليـت در  أاگر نيت دعوتگر صادقانه و خالص باشد، عمل او پاداش و تـ 

 .پي خواهد داشت
 

 :خطا از سرشت بشر است -2
 الْخطَّائني وخير خطَّاٌء آدم بنِى كُلُّ«: در اين باره فرده اند حضرت پيامبر 

 .)4F2(»التوابونَ
و بهتـرين خطاكـاران آنهـايي هسـتند كـه توبـه        ،نـد ا تمامي بني آدم خطاكـار «
 .»كنند

آشنايي با اين حقيقت و مد نظر داشتن آن، امور را در مسير صـحيح و جايگـاه   
 ،بـودن و عصـمت   اساس فريضة نمونه دهد، پس مربي نبايد بر ويژة خويش قرار مي

چنـد بـزرگ، از آنـان سـر زد و يـا      راشخاص را محاسبه كند و يا هرگاه اشتباهي ه
مكرراً مرتكب خطايي شدند، آنان را شكست خورده و ناموفق انگارد، بلكـه بايـد   

اره از واسـاس شـناختي كامـل از طبيعـت نفـس بشـري كـه همـ         واقع گرايانـه و بـر  

                                           
 .هذا حديث حسن غريب: شاكر قال ابوعيسي. ط 2382: سنن ترمذي، ش -)1(
، الفاظ حديث از 4251: و ابن ماجه، السنن، تحقيق عبدالباقي، ش 2499: ترمذي، ش -)2(

 .استكتاب ابن ماجه نقل شده 



   

 
  
 
 

 

 ﴾18﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

گردد، بـا   هايي چون جهل، غفلت، نقص، هوا و هوس و فراموشي متأثر مي عارضه
 .آنان برخورد نمايد

گيرشـدن از   كنـد تـا در هنگـام غافـل     ناخت اين حقيقت مربي را كمـك مـي  ش
گـردد، تـوازن و    هاي نامناسبي مي كه بسا منجر به واكنش) توسط افراد(انجام خطا 

خونسردي خويش را حفظ نمايد، و نيز درك اين حقيقت داعي و مربي را كه امر 
و خود يكي از افراد بشر نمايد كه ا كند، يادآوري مي به معروف و نهي از منكر مي

است و بعيد نيست كه او نيز همانند آن شـخص خطاكـار مرتكـب خطـا و ا شـتباه      
دارد كـه بـا خطاكـار بيشـتر بـا نرمـي و رحمـت         گردد، و اين امر داعي را برآن مي

نمودن خطاكار است  زيرا هدف اصلي اصالح ؛برخورد نمايد تا با سختي و قساوت
 .وانمودن نه عقاب و سزا

بودن و يا  ا با اين همه نبايد افراد عاصي و خطاكار را به بهانه بشر و يا نوجوانام
هـايي ديگـر، بـه حـال      هاست و يـا بهانـه   ها و فريبندگي اين كه عصر آنان پر از فتنه

شان آنان را محاسبه كنيم، البته  خود رها سازيم، بلكه بايد ضمن انكار كردار زشت
 .و ميزان شرع سااس بر

 
 اساس دليل شرعي و توأم بـا برهـان باشـد، نـه بـر      ئه بايد برتخط -3

 :اساس جهل و يا سليقة شخصي
هـايش را بـر چـوبي     روزي لبـاس  حضرت جابر : گويد محمد بن منكرد مي

پهن كرده بود تا خشك شوند، در حالي كـه ازار خـود را پشـت گـردن گـره زده      
(بود

5F

نمـاز  » ازار«يا تنها با يـك  آ: نماز خواند، شخصي به او اعتراض كرد و گفت )1
قصداً چنين كردم تا ناداني مثل تـو مـرا ببينـد،    : گفت خواني؟ حضرت جابر  مي

(كسي از ما دو چادر نداشت؟ در زمان حضرت پيامبر 
6F

2(. 

                                           
علتش اين بود كه در آن زمان شلوار مروج نبود و براي اين كه هنگام ركوع و سجود  -)1(

. ط 467/  1فتح الباري، . زدند شان را پشت گردن گره مي شان پوشيده بماند، چاردهاي بدن
 .السلفيه

 .352: بخاري، فتح الباري، ش -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾19﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

هدف، بيان اين مطلب اسـت كـه نمازخوانـدن بـا يـك      : .... گويد ابن حجر مي
بـا زبـان    ست، ويا حضرت جابر گرچه با دو پارچه بهتر ا. تكه پارچه جايز است

من اقتدا كننـد،   نماز چنين كردم تا افراد نادان برقصداً براي بيان جواز : حال گفت
و يا اين كه بر من اعتراض كنند، و سپس آنها را بفهمانم كه نماز در ايـن صـورت   

اعتراض بر  از اين بود كه آنان را جايز است، و علت برخورد تند حضرت جابر 
(از دارد و به بحث و تحقيق وادار كندعلما ب

7F

1(. 
 

 :به اشتباهات بزرگتر بايد بيشتر توجه شود -4
به تصحيح اشتباهات اعتقادي بايد بيشتر از اشـتباهات وابسـته بـه آداب و غيـره     

به تتبع و تصحيح اشتباهات مربـوط بـه شـرك بـا      عنايت داشت، حضرت پيامبر 
زيـرا شـرك از مـوارد     ؛داشـتند  بذول مـي مظاهر گوناگونش اهتمام زايد الوصفي م

 :كنيم ي از آن را ذكر مي ر خطرناكتر است، و اكنون نمونهديگر بسيا
) پسـر حضـرت پيـامبر    (روز درگذشت ابراهيم : گويد مي مغيره بن شعبه 

خورشيدگرفتگي بر اثر مـرگ ابـراهيم پديـد آمـده     : خورشيد گرفت، مردم گفتند
هـاي پروردگـار    خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه: فرمودند است، حضرت پيامبر 
دهـد،   گرفتگـي رخ نمـي   شدن كسي خورشيدگرفتگي و مـاه  هستند با مردن و زنده

هرگاه چنين موردي مشاهده كرديد به درگاه خداوند دعا كنيد و نماز بخوانيـد تـا   
(اين كه آن برطرف گردد

8F

2(. 
بـه حنـين    پيـامبر  روايت شده كه هنگـامي كـه حضـرت     از ابو واقد ليثي 

نـام داشـت و مشـركان    » ذات انـواط «رفتند از كنـار درختـي عبـور كردنـد كـه       مي
يا رسول اهللا براي مـا نيـز هماننـد    : آويختند، مردم گفتند هاي خو را برآن مي اسلحه

: فرمودنـد  مشخص بفرما، حضرت پيامبر » ذات انواط«مشركان درختي به عنوان 
 نند گفته بني اسرائيل است كه به حضـرت موسـي   سبحان اهللا اين گفته شما ما

ان خـداياني دارنـد، بـراي مـا نيـز خـدايي مشـخص كـن،         كـافر آنگونه كه : گفتند

                                           
 .467/  1فتح الباري،  -)1(
 .1061: فتح الباري، ش -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾20﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

سوگند به خدايي كه نفسم در قبضـه اوسـت، شـما آداب و رسـوم پيشـينيان را در      
(پيش خواهيد گرفت

9F

1(. 
 رت پيامبر در روايتي ديگر نيز از ابي واقد آمده است كه آنان همراه با حض

كافران دور درخت سدري كه : گويد از مكه به سوي حنين حركت كردند و مي
هاي خود را برآن  شدند و اسلحه ناميدند، جمع مي مي» ذات انواط«آن را 

كنار درخت سدري كه بلند و سرسبز بود عبور كرديم، پس به  زاآويختند، ما  مي
مشخص بفرما، » ذات انواط«ماند ي ما نيز درختي هاگفتيم كه بر حضرت پيامبر 
سوگند به خدايي كه نفسم در قبضه اوست شما سخني : فرمودند حضرت پيامبر 

﴿: گفتيد همانند قوم موسي كه گفتند                

       ﴾ )138: سورة اعراف، آيه(. 

 .»راي ما معبودي بساز همانگونه كه آنان معبوداني دارندب) اي موسي(«
هاي قبلي يك به يك  است، و شما بر آداب و رسوم ملتهايي  اينها روش 

(عمل خواهيد كرد
10F

2(. 
شـب در حديبيـه   : گويد روايت شده كه مي از حضرت زيد بن خالد جهني 

زارد، وقتـي كـه   با ما گصبح آن شب نماز فجر را  باران باريده و حضرت پيامبر 
دانيـد خداونـد چـه فرمـود؟ مـردم       آيـا مـي  : نماز تمام شد به مردم رو كرد و گفت

 :فرمايد خداوند مي: فرمودند) ترند خدا و رسولش آگاه(اهللا ورسوله اعلم : گفتند
برخي از بندگانم به من مؤمن و برخي ديگر كافر گشتند، هركس كه گفته به «

فرود آمد او به من مـؤمن و بـه سـتارگان كـافر      فضل و رحمت خداوند بر ما باران
است، و هركس كه گفته به سبب فالن ستاره بر ما باران فرود آمد او بـه سـتارگان   

 .)11F3(»ايمان دارد و به من كفر كرده است

                                           
 .هذا حديث حسن صحيح: و گفته است 2180: ترمذي، ش -)1(
 .218/  5مسند احمد  -)2(
 .846: فتح الباري، ش -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾21﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 اللَّـه  شاَء ما«: روايت شده كه مردي گفت باز حضرت عبداهللا بن عباس 
ئْتشحضرت پيـامبر  ) اشدهرچه خواست خداوند و شما ب( »و  مـرا بـا   : فرمودنـد

(و بس »اللَّه شاَء ما«: خدا شريك كردي؟ تنها بگو
12F

1(. 
همـراه  «: گويـد  روايـت شـده اسـت كـه مـي      باز حضرت عبداهللا بن عمـر  

 به نام پدرش سوگند خورد، حضرت پيامبر كارواني بوديم كه حضرت عمر 
ما را از سوگندخورن به نـام آبـا   آگاه باشيد كه خداوند ش: آنان را صد زد و فرمود

خـورد بايـد بـه نـام اهللا سـوگند       نهي كرده است و اگر كسي سوگند مي) و اجداد(
 .)13F2(»خورد و گر نه ساكت بماند

 گروهي نزد حضرت پيامبر: از ابي شريح هاني بن يزيد روايت شد كه گفت
زننـد،   صدا مي) بندة سنگ(» عبدالحجر«شنيد كه مردي را  آمدند، آن حضرت 

حضرت پيـامبر  » عبدالحجر«: اسم تو چيست؟ گفت: از او پرسيد حضرت پيامبر 
 خير، تو عبداهللا هستي: فرمود)

14F

3(. 
 

 ءمصلح بايد بر حسب موقعيت اجتماعي خويش به تصحيح اخطـا  -5
 :بپردازد

زيـرا   ؛شـود  شود، از ديگران پذيرفته نمـي  آنچه از برخي دعوتگران پذيرفته مي
هي برخوردار هستند كه ديگران از آن محرومند، و يا اين كـه آنـان   آنان از جايگا

بر خطاكار تسلطي دارند كه ديگران فاقد آنند، مانند پدر نسـبت بـه فرزنـد، اسـتاد     

                                           
 .283/  1مسند احمد  -)1(
امام احمد در مسند خويش از طريق وكيع از اعمش روايت : نكته. 6180: فتح الباري، ش -)2(

بودم،  بت عبداهللا بن عمر در مجلسي همراه حضر: كند كه سعد بن عبيده گفت مي
به جان (» قسم به پدرم«خير، : گفت ناگاه از مردي كه در حلقة ديگري بود شنيد كه مي

اين سوگند حضرت : اي نشانه رفت و گفت او را با سنگريزه بحضرت ابن عمر ) پدرم
او را نهي كرد و فرمود كه آن شرك است، الفتح  بود كه حضرت پيامبر  عمر 

 .164/  14الباري، 
بخاري، ادب المفرد و آلباني در صحيح األدب المفرد گفته كه اين حديث صحيح است،  -)3(

 .623: االدب المفرد، ش



   

 
  
 
 

 

 ﴾22﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

سـال بـا افـراد     ساير مردم، پس افراد بزرگ نسبت به شاگرد، مأمور دولت نسبت به
نـد غريبـه و صـاحب سـلطه     عمر و يا كوچكتر برابر نيستند و نيـز خويشـاوند مان   هم

دارد كـه   ها مصـلح و دعـوتگر را بـران مـي     مانند ديگران نيست، درك اين تفاوت
امور را در جايگاه مناسب خويش قرار دهد و براي هر كـاري بـه انـدازة واقعـيش     
ارزش قايل باشـد كـه در نتيجـة آن انكـار و تصـحيح او منجـر بـه منكـر و خطـاي          

ه و موقعيــت مصــلح و دعــوتگر در قلــب گــردد، تشــخيص جايگــا بزرگتــري نمــي
خطاكار در تعيين سطح انكار و ميزان شدت و نرمش در برخورد با او نقش مؤثر و 

 :بريم مفيدي دارد، و از اين به دو مطلب زير پي مي
اي عنايـت   اين كه هركسي را كه خداوند او را جايگاه و موقعيت و سـلطه : اوالً

روف و نهـي از منكـر و تعلـيم مـردم بـه كـار       كرده است، بايد آن را در امر بـه معـ  
پذيرنـد از   نان ميآزيرا غالباً آنچه مردم از  ؛گيرد، و بايد بداند كه مسئوليتش است

پذيرند، و آنان نفوذ و توان تأثيرگذاري و انجام كارهايي را دارند كه  ديگران نمي
 .ديگران از آن عاجزند

باشـد   كند، بايد متوجـه  از منكر ميو نهي داعي و كسي كه امر به معروف : ثانياً
كه مبادا در تعيين پايگاه و منزلت خويش دچار اشتباه گردد و بـراي خـود منزلتـي    
برتر از جايگاه و منزلت واقعي اش تصور كند و با صفات شخصيتي كـه داراي آن  

) اصـالح (زيـرا ايـن امـر باعـث نفـور و بيـزاري مـردم و سـد راه          ؛نيست اقدام كند
 .گردد مي

در اصالح منكـرات و آمـوختن مـردم از منزلـت و هيبـت و       رت پيامبر حض
اي  نمـود و گـاهي بگونـه    شكوهي كه خداوند به او عنايت كرده بـود اسـتفاده مـي   

بود، برخورد او مـورد قبـول    كرد كه اگر به جاي ايشان كسي ديگر مي برخورد مي
 :شد، مانند مثال زير و مؤثر واقع نمي

ماننـد بسـياري از   : كند كه او گفت ي از پدرش روايت مييعيش بن طهفَة غفار
بودم، ايشان پس از پاسي از شب براي سـرزدن و   بينوايان مهمان حضرت پيامبر 

بـر سـينه   (رسيدگي به احوال ميهمانان تشريف آوردند و مرا ديدند كه به رو افتاده 
 گونـه خـواب  اين: بودم، نزدم آمد و مرا با پـاي خـود زد و گفـت   ) و شكم خوابيده

پسـندد، در روايتـي ديگـر آمـده      زيرا خداوند متعال اينگونه خوابيدن را نمـي  نشو؛



   

 
  
 
 

 

 ﴾23﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

ايـن كيفيـت خوابيـدن    : است كه او را پاي خود زد و بيدارش نمود و بـه او گفـت  
(جهنميان است

15F

1(. 
مناسب بود، امـا بـراي عامـة     اينگونه برخورد با حال و منزلت حضرت پيامبر 

خواهـد كسـي را از اينگونـه     بـراي هـيچ شخصـي كـه مـي     مردم مناسب نيسـت، و  
هم از او  خوابيدن منع كند شايسته نيست كه او را با لگد بزند و بيدارش كند، و باز

(انتظار داشته باشد كه حرفش را بپذيرد و از او تشكر نمايد
16F

2(. 

                                           
: ترمذي، ش. 245 – 244/  4الفتح الرباني، : اين حديث را احمد روايت كرده است -)1(

 2270: ط الدعاس، صحيح الجامع، ش 5040: ، شاكر سنن ابوداود، كتاب االدب، ش2798
– 2271. 

كردن چيزي مانند سنگريزه و غيره به طرف او نيز شبيه مورد فوق  زدن خطاكار و يا پرتاب -)2(
گردد و اكنون  است كه از سلف ثابت شده است، و اين به موقعيت و منزلت آان برمي

 كند كه مردي به نام دارمي از سليمان بن يسار روايت مي: آوريم هايي از آن را مي نمونه
شخصي نزد او  پرسيد، حضرت عمر  صبيغ به مدينه آمد، او از متشابهات قرآن مي«

هستم، حضرت » صبيغ«بنده خدا : فرستاد و او را طلبيد و از او پرسيد تو كيستي؟ او گفت
من هم بنده خدا : هاي درخت خرما برگرفت و گفت اي از خوشه چوب خوشه عمر 

اي اميرالمؤمنين : گفت» صبيغ«آلود شد  سرش خون عمر هستم، سپس او را زد تا اين كه 
/  1عبداهللا يماني : سنن دارمي ت(كافي است، آن هوسي كه در سر داشتم بيرون رفت، 

 .146: ، ش51
در مداين  امام بخاري از اين ابي ليلي روايت نموده است هنگامي كه حضرت حذيفه 

 و آب آورد، حضرت حذيفه بود، روزي آب طلبيد و دهقاني در ظرفي طاليي براي ا
به اين خاطر او را زدم كه چندين بار او را : ها بر سرش زد و سپس گفت آن پياله را با آب

ما را از استعمال ابريشم و ديبا و  از اين كار منع نمودم، اما او باز نيامد، حضرت پيامبر 
و در ) كفار(ال آنها اينها در دنيا م: نوشيدن در ظروف طال و نقره نهي نموده و فرمودند

 .563الفتح . آخرت از آن شما هستند
در عوض (بخاري روايت نموده است كه سيرين از انس خواست كه او را مكاتب كند 

را از اين موضوع آگاه  اما انس نپذيرفت، سيرين حضر عمر ) مقداي مال آزادش كند
زهم نپذيرفت، حضرت به انس گفت كه او را مكاتب كند، اما او با نمود، حضرت عمر 

 ﴿در حالي كه آية  عمر      ﴾ نمود او را با  را تالوت مي

 . =1845/  5شالق زد، و انس نيز غالمش را مكاتب ساخت، الفتح 



   

 
  
 
 

 

 ﴾24﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

گردنـد،   ميان خطاكاران نادان و آنان كه دانسته مرتكب خطا مي -6
 :بود بايد تفاوت قايل

هـا در ايـن    تـرين داسـتان   از واضـح  داستان حضرت معاويه بن حكم سـلمي  
گفـتن در نمـاز    باشد، آنگاه كه از باديه بـه مدينـه آمـد واز تحـريم سـخن      مورد مي

خواندم كـه مـردي    نماز مي پشت سر حضرت پيامبر : گويد اطالعي نداشت، مي
هـاي   مـردم بـا نگـاه    »اللَّه كيرحم«اي زد، من جـوابش گفـتم،    از ميان صف عطسه

تـان بنشـينند، مگـر چـه      تان بـه داغ  مادران: تيزشان به سوي من نگريستند، من گفتم
هاي خود  شان را بر ران هاي كنيد؟ با شنيدن حرف من، دست نگاه مي شده همه مرا

نزديـك  (كنند به ناچار سـاكت شـدم    زدند، من چون ديدم كه آنان مرا ساكت مي
حضـرت پيـامبر   ) ا بدهم، اما بر خود مسلط شدم و سكوت كـردم شان ر بود جواب
          نماز را تمام كرد، پدر و مـادرم فـدايش شـوند، نـه قبـل و نـه پـس از او هرگـز

نـه رويـش را   : آموزگاري را نديده ام كه از او بهتر تعليم دهد، سوگند به خداونـد 
به ) با مهرباني( و نه فحشي گفت، بلكه دزد و نه بر من داد كشيد و نه مرا ترش كر
گفتن مناسـب نيسـت، و در نمـاز بايـد بـه تسـبيح و        در هنگام نماز سخن: من گفت

(تكبير و قرائت قرآن مشغول بود
17F

1(. 
جـاد شـده، نيـاز بـه     اي اي آري، جاهل نياز بـه آمـوزش و آن كـه بـرايش شـبهه     

كند، به موعظه نيـاز دارد، هرگـز    تذكر، و آن كه بر خطايي پافشاري ميتوضيح و 
خبر است يكسان  داند و آن كه از حكمي ناآگاه و بي نبايد با كسي كه حكم را مي

برخورد شود و يكنواخت سرزنش و مؤاخذه گردند، و چه بسا برخورد تند، افـراد  

                                                                                                
خواند كه يكي از پسران  نماز مي نسائي روايت نموده كه حضرت ابوسعيد خدري = 

او را منع كرد، اما او باز  وي رويش عبور كرد، حضرت ابوسعيد خدري مروان از جل
نگشت، ابوسعيد او را زد و آن پسر گريان نزد مروان رفت و موضوع را به او گفت، مروان 

من او را نزده ام بلكه شيطان : اي؟ ابوسعيد گفت چرا برادرزاده ات را زده: از ابوسعيد پرسيد
اگر در نماز بوديد و انساني خواست از : شنيدم كه فرمودند  را زده ام، از حضرت پيامبر

. جلوي شما عبور كند او را باز داريد و اگر باز نيامد با او بجنگيد؛ زيرا او شيطان است
 .4518: صحيح سنن نسائي، ش

 .527: عبدالباقي، ش. صحيح مسلم ط -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾25﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

كنـد، و امـا اگـر از     جاهل و ناآگاه را به نفرت و سركشي و عدم اطاعت وادار مـي 
زيـرا   ؛ع كامالً متفاوت خواهـد بـود  ابتدا با حكمت و نرمي با او برخورد شود، وض

داند، و او با زبان حال بـه كسـي كـه او را     فرد جاهل و ناآگاه خود را خطاكار نمي
 چرا قبل از اين كه مرا سرزنش كني، مرا نياموختي؟: گويد كند، مي سرزنش مي

پنـدارد،   رود و حتي گاهي خود را برحق مي خطاكار گاهي نادانسته به خطا مي
از حضـرت مغيـره    د مراعات كرد، در مسند امام احمد رحمه اهللارا بايپس حال او 

غذايي ميل فرمود و پـس   حضرت پيامبر : گويد روايت شده كه مي بن شعبه 
كـه قـبالً وضـو گرفتـه بـود، بـراي نمـاز         از آن نماز اقامـه شـد حضـرت پيـامبر     

از خود راند  مرا برخاست، من برايشان آب بردم تا وضو بگيرند، حضرت پيامبر 
پيش آمد دلگير شدم، و پس از نماز نـزد   به خدا سوگند از آن! برو عقب: فتو گ

 !اي پيـامبر خـدا  : به ايشـان گفـت   شكوه كردم، حضرت عمر  حضرت عمر 
و از آن بيم  اي دلگير است، و بر او سخت گذشته است مغيره از اين كه او را رانده

در : فرمودنـد  اشته باشيد، حضرت پيـامبر  ل از وي كدورتي ددارد كه مبادا در د
دل براي او چيزي غير از خير و خوبي نـدارم، او پـس از غـذا آب آورد تـا وضـو      

بعد از غـذاخوردن بـه ايـن قصـد     (گرفتم مردم پس از من  بگيرم، اگر من وضو مي
(گرفتند وضو مي) كه وضوي آنان باطل شده

18F

1(. 
أثير منفـي نداشـت كـه در    تـ  بايد توجه داشـت كـه تخطئـه حضـرت پيـامبر      

هايشان نارضايتي و يـا نفرتـي ايجـاد كنـد، بلكـه بـرعكس برآنـان تـاثير مثبتـي           دل
تخطئه شـده بودنـد، امـا     گذاشت و با وجود اين كه از جانب حضرت پيامبر  مي
نمودند ودر اضـطراب و پريشـاني    هم در بيم و هراس بودند، و خود را متهم مي باز

اطمينـان   حضـرت پيـامبر    ماني كه از رضايت و خوشنوديبردند و تا ز به سر مي
 .نشستند كردند، آرام نمي حاصل نمي

بـه خـاطر غضـب و     بينـيم كـه تخطئـه حضـرت پيـامبر       در اين داستان نيز مي
ساختن آنان  نارضايتي از شخص مغيره نبود، بلكه به خاطر شفقت بر مردم و متوجه

                                           
 .253/  3مسند  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾26﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

جـب بپندارنـد و در حـرج و زحمـت     چيزي را كـه واجـب نيسـت، وا    ابود كه مباد
 .بيافتند

مربي و پيشوا در قلوب اصحابش جايگاه و منزلت بلندي دارد و اگـر او فـردي   
پذيرد، گاهي مربي از سرزنش  و ميااز آنان را سرزنش و تخطئه كند، به راحتي از 

گيرد، البته اين به  اصحاب خود مصلحت افرادي ديگر و منفعت عامه را در نظر مي
ي آن نيست كه تأثير منفي آن به حـال خـود گذاشـته شـود، بلكـه بايـد آن را       معنا

مانند اظهار گاليه ولو اين  هاي متفاوتي تأثير آن را از بين برد، تدارك ديد و با راه
را واسـطه   شخصي ديگر باشد، آنگونـه كـه مغيـره حضـرت عمـر       ةواسط كه با

د و حسـن ظـن خـود را    يـ كأت نمود، و در مقابل مربي و پيشوا بر منزلت آن شخص
 .گردد كند و اينگونه واقعيت امر آشكار مي نسبت به وي بيان مي

 
بايد در ميان خطاي اجتهادي و خطايي كه از روي عمد، غفلـت   -7

 :و يا سستي انجام شده، تفاوت قايل بود
ترديد آن كه خطايش اجتهادي است قابل سرزنش و مالمـت نيسـت، بلكـه     بي

زيـرا   ؛رسـد  تهاد خود اخالص داشـته باشـد بـه او يـك اجـر مـي      هم اگر در اج باز
هرگاه حاكم در حكمي اجتهاد كنـد و رأي او صـائب   : فرمودند حضرت پيامبر 

هـم بـه او يـك اجـر      باشد به او دو اجر و اگر در حكـم بـه اشـتباه رفتـه باشـد بـاز      
(رسد مي

19F

1(. 
شـده   و اين برخالف آن خطاكاري است كه روي عمد و سستي مرتكب خطـا 

هم برابر نيستند، اولي را بايد تعلـيم داد و او را نصـيحت كـرد، امـا      است، اين دو با
 .دومي را بايد موعظه و سرزنش نمود

شود، اجتهادي است جـايز كـه از    البته اجتهادي كه صاحبش معذور شمرده مي
كـردن   شخصي با صالحيت صادر شده باشد نه از كسي كه بـدون علـم و مراعـات   

 دهد، بـدين جهـت اسـت كـه حضـرت رسـول گرامـي         وضاع فتوا مياحوال و ا
مجروح به اشتباه حكم كرده بودنـد، بـه سـختي    اصحابي را كه در داستان صحابي 

                                           
حديث حسن : ي ترمذي در مورد اين حديث گفتهشاكر، ابوعيس. ط 1326: ترمذي، ش -)1(

 .غريب من هذا الوجه



   

 
  
 
 

 

 ﴾27﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

كنـد   روايت مي سرزنش نمود، ابوداود در كتاب سنن خويش از حضرت جابر 
 به سفري رفتيم، در راه سنگي به يكي از همراهان مـا اصـابت كـرد و   : كه او گفت

آيـا  : سرش را شكافت و از قضا همان شخص احتالم شد، از همراهان خود پرسـيد 
تـا هنگـامي كـه بـر     : م جـايز اسـت؟ همراهـانش بـه او جـواب دادنـد      يمبراي من ت

استعمال آب توانايي داري تيمم براي تـو جـايز نيسـت، آن صـحابي بناچـار غسـل       
 كه نزد حضـرت  هنگامي: گويد مي نمود و بر اثر آن درگذشت، حضرت جابر 

آنها او را : بازگشتيم، ايشان از داستان آن صحابي اطالع يافتند و فرمودند پيامبر 
دانستند چرا نپرسـيدند؟ همانـا درمـان     شان كند، اگر نمي ته اند، خداوند هالكشك

(ناداني پرسيدن است
20F

1(. 
و  قضات سه گونه اند، يكـي در بهشـت  : فرمودند و همچنين حضرت پيامبر 

قضـاوت كنـد بهشـتي     قاضي كه حق را بدانـد و بـه آن   آن ديگر در جهنم؛ دوتاي
است و آن قاضي كه حق را بداند و عمداً از آن عدول كند و آن كه بدون علـم و  

(دانش قضاوت كند جهنمي اند
21F

2(. 
اساس آن بايد تنظـيم نمـود،    و از اموري كه درجه انكار و برخورد با خطا را بر

اشتن محيطي است كه خطا در آن صـورت گرفتـه اسـت    نمودن و در نظرد مراعات
يـافتن منكـرات و يـا وجـود افـرادي       اموري مانند انتشار سنت و يا بدعت، يـا رواج 

اي  دهنـد و نـزد مـردم نيـز وجهـه      جاهل و سهل انگار كه به جواز آن منكر فتوا مي
 .دارند
 

 :ارادة خير خطاكار مانع از انكار و برخورد با وي نيست -8
كـرد كـه او    از پدرم شيدم كه از جـدم حكايـت مـي   : گويد ن يحيي ميعمرو ب

 منــزل حضــرت عبــداهللا بــن مســعود  ةمــا قبــل از نمــاز صــبح بــر درواز: گفــت
رفتـيم، بـاري    آمـد و همـراه بـا او بـه مسـجد مـي       نشستيم تا اين كه او بيرون مي مي

                                           
: ، باب المجروح يتيمم، آلباني در صحيح ابي داود با شمارهةسنن ابي داود، كتاب الطهار -)1(

 .اين حديث را حسن شمرده و به ضعف جملة آخر حديث اشاره نموده است 325
صحيح قرار  2164: اين حديث را با شماره» ءاالروا«، آلباني در 3573: سنن ابي داود، ش -)2(

 .داده است



   

 
  
 
 

 

 ﴾28﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

امـده  ابوعبـدالرحمن تـاكنون بيـرون ني   : آمد و پرسيد حضرت ابوموسي اشعري 
 خير، او نيز با ما منتظر ماند، تا اين كه حضرت عبداهللا بن مسـعود  : است؟ گفتم

اي : بـه او گفـت   خارج شد و همه برخاستيم و نزدش رفتيم، حضرت ابوموسي 
ابوعبدالرحمن، اندكي پيش در مسجد امري ناپسند مشاهده كردم، و البته بحمد هللا 

 .چيزي جز خير نديدم
 ديدي؟ چه: ابن مسعود  -
اگر زنده ماندي خود نيز آن را خواهي ديـد، مردمـي را ديـدم    : ابوموسي  -

هـايي در دسـت    ماز نشسـته بودنـد و سـنگريزه   نكه در مسجد حلقه زده و به انتظار 
صد مرتبه تكبيـر بگوييـد و   : گفت اي مردي با صداي بلند مي داشتند و در هر حلقه

صد مرتبه ال اله اال اهللا بگوييـد و  : گفت يفتند، سپس م آنها نيز صد مرتبه تكبير مي
صـد مرتبـه سـبحان اهللا بگوييـد و آنهـا نيـز       : گفـت  گفتند، و سـپس مـي   آنها نيز مي

 .گفتند مي
 تو به آنها چه گفتي؟: ابن مسعود  -
 .چيزي نگفتم، به انتظار نظر و امر تو ماندم: ابوموسي  -
نـان  آخـود را بشـمارند؟ و بـه    هاي  چرا به آنها نگفتي تا بدي: ابن مسعود  -

 هايشان چيزي گم نشود؟ ضمانت ندادي كه از خوبي
به راه افتاد و ما نيـز همـراه او حركـت كـرديم      حضرت عبداهللا بن مسعود  -

داريد چـه كـار   : ها آمد و كنار آنان ايستاد و پرسيد تا اين كه نزد يكي از آن حلقه
 كنيد؟ مي

 .شماريم ها اذكار و تسبيحات را مي هاي ابوعبدالرحمن، با اين سنگريز -
هاي خود را بشماريد من ضـامن هسـتم كـه از     بهتر است بدي: ابن مسعود  -
بـه چـه زودي داريـد    ! هاي شما چيزي گم نشود، واي بر شما اي امت محمد نيكي

هاي حضرت پيـامبر   شويد، ياران پيامبر شما در هرجا وجود دارند، لباس هالك مي
 هايش هنوز نشكسته، سوگند به خدايي كه نفسم در  شده و ظرفتاكنون كهنه ن

اختيار اوست، يا شما بر ديني برتر از دين محمد هستيد و يـا ايـن كـه گشـايندگان     
 .دروازه ضاللت هستيد

 .اي جز خير نداشتيم واهللا، ما اراده: اي ابوعبدالرحمن -



   

 
  
 
 

 

 ﴾29﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

رسـند،   ا به آن نميچه بسيارند افرادي كه ارادة خير دارند، ام : ابن مسعود -
شان از تـر   خوانند، البته قرائت قرآن را مي يهگرو: به ما فرمودند حضرت پيامبر 

گـذرد، سـوگند بـه خداونـد      آنـان نمـي  ) استخوان بـاالي سـينه و زيـر گـردن    (قوه 
 .دانم شايد اكثر شما از همان افراد باشيد نمي

افـراد را  رين آن بيشـت : گويـد  سپس از آنان روي گردانيد، عمرو بـن سـلمه مـي   
(جنگيدند همراه با خوارج با ما مي ديديم كه در جنگ نهروان

22F

1(. 
 

بايد عـدل را پيشـه كـرد و از جانبـداري بايـد       ءدر تنبيه بر اخطا -9
 :پرهيز نمود

 ﴿: فرمايد خداوند متعال مي    ﴾. 

 .»انصاف نماييد) عدل و(گوييد  هرگاه سخن مي«

 ﴿: فرمايد ميو نيز            ﴾. 

 .»و هرگاه ميان مردم داوري كرديد عادالنه قضاوت كنيد«
براي زني كـه مرتكـب سـرقت شـده      بهنگامي كه حضرت اسامه بن زيد 

ب النبـي  ( حضـرت پيـامبر    وببود سفارش كرد، با وجود اين كه او محبـ  و ) حـ
بود، اما بازهم اين امر مانع از سرزنش وي از جانب حضرت  )زيد(زند محبوبش فر

 .نشد پيامبر 
مسـأله زنـي قريشـي كـه در دوران حضـرت      : گويـد  مـي  لحضرت عايشـه  

در غزوه فتح مرتكب سرقت شده بود، قريش را به خـود مشـغول سـاخته     پيامبر 
سفارش كنـد،   نزد پيامبر  او ند براياتو بود و در اين فكر بودند كه چه كسي مي

) حـب النبـي  ( انجام به اين نتيجه رسيدند كه كسي ديگر جز حضرت اسامه  سر
بردنـد و حضـرت    جرأت چنين كاري را ندارد، آن زن را نـزد حضـرت پيـامبر    

) از شــدت نــاراحتي( بــراي او ســفارش كــرد، چهــره حضــرت پيــامبر  اســامه 
كنـي؟   ي از حـدود الهـي سـفارش مـي    آيـا در حـد  : دگرگون شد و به اسامه گفت

                                           
 لسلسلةعبداهللا هاشم يماني، آلباني اسنادش را صحيح گفته، ا: ت 210: سنن دارمي، ش -)1(

 .181/  1مجمع الزوائد، هيثمي، : ، نگا2005: ، شلصحيحةا



   

 
  
 
 

 

 ﴾30﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

صـحابة   پيـامبر  ي رسول خدا براي من اسـتغفار كـن،   : گفت حضرت اسامه 
امـا بعـد، علـت تبـاهي     : فرمـود را جمـع كـرده و بـراي شـان خطبـه داد و       كرام 
هاي پيشين اين بود كه هرگاه شخصي شريف در ميان آنـان مرتكـب سـرقت     ملت

كرد، حـد و   گر فردي ضعيف و بيچاره دزدي ميگذاشتند و ا شد او را آزاد مي مي
كردنـد، سـوگند بـه خـدايي كـه نفسـم در اختيـار         عقوبت شرعي را بر او اجرا مـي 

شد، حتمـاً دسـت    نيز مرتكب سرقت مي) اعاذها اهللا(اوست، اگر فاطمه بنت محمد 
(كردم، و پس از آن دستور داد كه دست آن زن را قطع كنند او را قطع مي

23F

1(. 
زنـي  : آمده كـه وي گفـت   ليتي از سنن نسائي از حضرت عايشه و در روا

ــه عاريــه    ــام افــرادي معــروف، زيــورآالت و جــواهري را از مــردم ب ــه ن ناشــناس ب
آوردنـد،   ا نـزد حضـرت پيـامبر    ن رفروخـت، آن ز  گرفت و براي خـود مـي   مي

سـفارش كنـد و    خواستند تا نزد حضرت پيامبر  خانوادة او از حضرت اسامه 
دگرگـون شـد و بـه    ) از شدت ناراحتي( ز چنين كرد، چهره حضرت پيامبر او ني

كني؟ حضرت  آيا براي عدم اجراي حدي از حدود الهي سفارش مي: اسامه گفت
در شـامگاه آن   يا رسول اهللا، برايم استغفار كن، حضرت پيامبر : گفت اسامه 

ي قبـل از شـما بـه    هـا  ملـت : روز به منبر رفت و پس از حمد و ثناي خداوند فرمود
شـد او را رهـا    خاطر اين هالك شدند كه اگر شخصي شريف مرتكب سرقت مـي 

كردنـد،   كـرد، حـد را بـر او اجـرا مـي      كردند و اگر شخصي ضعيف دزدي مـي  مي
اعاذها (محمد  تس محمد در اختيار اوست اگر فاطمه بنفسوگند به آن ذاتي كه ن

كردم، و پس از آن دسـتور داد   مي شد، دست او را قطع نيز مرتكب سرقت مي) اهللا
(كه دست آن زن را قطع كنند

24F

2(. 
با حضرت اسامه نشانة عـدل ايشـان    عكس العمل و بر خورد حضرت پيامبر 

مصـلحت شـرع از    است و نيز گوياي اين مطلب است كه نـزد حضـرت پيـامبر    
تواند گاهي اشـتباه شخصـيِ فـردي را ناديـده      محبت اشخاص برتر است، انسان مي

                                           
 .1688: مسلم، ش -)1(
اين  548: در صحيح سنن نسائي با شمارهآلباني . 73/  8دارالفكر . سنن نسائي، المجتبي ط -)2(

 .حديث را صحيح گفته است



   

 
  
 
 

 

 ﴾31﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

گـردد قابـل تسـامح و     بگيرد، اما خطاي كسي كه در حق شـرع مرتكـب خطـا مـي    
 .پوشي نيست چشم

شان مرتكب خطا گردد با او  برخي از مردم اگر يكي از خويشاوندان و دوستان
كنند، چـه بسـا از    مي اي كامالً متفاوت با بيگانگان با نرمي و مدارا برخورد به گونه

كنند، و حتـي گـاهي    يدوگانگي ناجايز برخورد م آنان جانبداري نموده و با نوعي
اي   گذرند، اما با ديگـران بـا شـدت تمـام و بـه گونـه       مي از خطاي دوست خود در

 .كنند انعطاف ناپذير برخورد مي

 وعني الرضا عن كل عيـب كليلـة

خط تُبدي املسـاويا  ولكن عني السُّ
 

ديـدة خشـم و   بينـد، در حـالي كـه     ها را نمي چشم رضايت و خشنودي، زشتي«
 .»سازد ها را برمال مي ناخشنودي فقط بدي

آيد، گاهي يكـي از دوسـتان مرتكـب كـاري      اين مطلب بر افعال نيز صادق مي
گردد، و اما اگر همـين كـار    شود و كار او بر محمل صحيح و مناسبي حمل مي مي

 .گردد اي ديگر و كامالً متفاوت تعبير مي از شخصي ديگر سر بزند، به گونه
چه گفته شد در صورتي است كه احوال و اوضاع بـاهم يكـي باشـد و گرنـه     آن

 .اعتبارات و حيثيات متفاوت را بايد درنظر داشت، بيان اين مطلب خواهد آمد
 
بايد مواظب بود كه مبادا اصالح خطا منجر به خطاي بزرگتـري   -10

 :گردد
تباهي  يكي از قواعد شرعي اين است كه فسادي اندك كه موجب دفع فساد و

بزرگتري گردد، قابل تحمل و برداشت است، داعي گاهي بـراي ايـن كـه كـار بـه      
پوشـد و   جايي باريكتر نكشد و منجر به خطاي بزرگتري نگردد، از خطا چشم مـي 

 .گزيند سكوت را برمي
امري مسـلم و ثابـت بـو و     با وجود اين كه كفر منافقان براي حضرت پيامبر 

از  نان براي عامه مردم آشكار نبود، حضرت پيـامبر  با توجه به اين كه حقيقت آ
كشد، در برابر آنان سـكوت   بيم اين كه مبادا مردم بگويند كه محمد يارانش را مي



   

 
  
 
 

 

 ﴾32﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

فرمود و عليه آنان هيچگونه اقدامي نكرد، بلكه در برابر آزار و اذيت آنان صـبر را  
 .پيشه نمود

اساس  و دوباره آن را برخواست خانه كعبه را منهدم كند  مي حضرت پيامبر 
و شالودة ابراهيم خليل بنا كند، اما چون قريش تازه مسـلمان و بـه دوران جاهليـت    
نزديك بودند و احتمال داشت كه عقول آنان اين امر را تحمل نكند، از ايـن كـار   

نظر فرمودند، و كعبه را با وجود اين كه ايـراد داشـت و دروازه آن از زمـين     صرف
عامه مردم بسته، و براي خانه كعبه وضعيتي نامناسـب بـود، آن را بـه    بلند و به روي 

 .حالت پيشين خود گذاشت
قبل از آن خداوند از بدگويي معبودان باطل مشركين با وجودي كه ايـن خـود   

شد، نهي فرمود؛ زيرا كه آن بـه منكـري بزرگتـر     نوع طاعت و تقرب محسوب مي
 .ديدگر كه فحش و بدگويي خداوند است، منجر مي

تر بر منكـري سـكوت و يـا    گرزگاهي داعي به منظور تالفي خطا و يا منكري ب
كند و يا اين كه وسـيله و روش خـود را    اصالح آن را به فرصتي ديگر موكول مي

دهد، تا مادامي كه نيتي صـادقانه داشـته باشـد و در ايـن راه از سـرزنش و       تغيير مي
از اقدام عاجل باز داشته باشد ي او را مالمت مالمتگران نهراسد و تنها مصلحتي دين

 .گردد وب نمياين كار او كوتاهي و ترك دعوت محسنه سستي و كم دلي، 
بايد توجه داشت كه شور و هيجاني كه توأم با حكمت نباشد، يكـي از امـوري   

 .گردد است كه هنگام تصحيح اخطا منجر به خطا و اشتباهاتي بزرگتر مي
 
عتي را كه خطا از آن سرچشمه گرفتـه،  هنگام تصحيح اخطا طبي -11

 :نظر داشت بايد در
كــردن آن بــه صــورت كلــي  اي هســتند كــه برطــرف برخــي از اخطــا بــه گونــه

نهـاده   زيرا كه خطا در بدو آفرينش در نهاد شخص بـه وديعـت   ؛پذير نيست امكان
گـردد، البتـه تقليـل و     اي مـي  كجـي آن منجـر بـه فاجعـه     كردن شده است و راست

در بـاره آن   پذير است، مانند طبيعت زن كـه حضـرت پيـامبر     امكان تخفيف آن
شـود، اگـر بـا او     زن از استخوان پهلو آفريده شده و هرگز راست نمـي : فرمايند مي



   

 
  
 
 

 

 ﴾33﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

. شـكند  و بساز، و اگر بخواهي راستش كني، ميا كني با همين كجي، با زندگي مي
(شكستن آن همان طالق اوست) مراد از(و 

25F

1(. 
به زنـان خـوبي كنيـد، همانـا آنـان از اسـتخوان پهلـو        : ديگر آمدهو در روايتي 

ترين استخوان پهلو باالترين آن است، اگر بخواهي راسـتش   آفريده شده اند و كج
ماند، پـس بـه    شكند و اگر او را به حال خود بگذاري براي هميشه كج مي كني مي

(زنان خوبي كنيد
26F

2(. 
اشارة لطيفـي اسـت    ضرت پيامبر در اين توصيه ح: گويد مي عالمه ابن حجر

آميز موجب  زيرا برخورد مبالغه ؛به اين مطلب كه با زنان بايد با نرمي برخورد نمود
گردد،  و نيز نبايد آنان را بر همان كجي رها كرد، از اين حـديث   شكستن آنان مي

شود كه هرگاه كجي زنان از آنچه در طبيعت آنان است فراتر رفته و به  فهميده مي
رز ارتكاب معاصي و ترك واجبات رسيد، نبايد آن را به حـال خـود گذاشـت و    م

توان به همان كجي  مطلب حديث اين است كه زن را تنها در امور جايز و مباح مي
مدارا با مردم : فطري او گذاشت، در اين حديث نكاتي ديگر نيز وجود دارد، مانند

كجي آنان، و ايـن كـه هـركس    و صبرنمودن بر  دلهاي ايشان آوردن براي به دست
اع و اسـتفاده از آنـان محـروم    فـ بخواهد آنان را به صورت كلي راسـت كنـد از انت  

ماند، و به اين نكته نيـز بايـد توجـه داشـت كـه مـرد نيـاز بـه همسـري دارد، تـا            مي
موجبات تسكين و آرامش وي را فراهم نمايد و در امور زندگي همدم و معـين او  

بـدون   نمايـد كـه انتفـاع و اسـتفاده از زن     مطلب را بيان ميباشد، گويا حديث اين 
(پذير نيست صبر بر كج فطري وي امكان

27F

3(. 
 
ميان خطاي در حق شرع و خطاي در حق شخص بايد تفـاوت   -12

 :قايل بود
هاي ما اهميت و ارزش بيشتري دارد، پس بر مـا   هنگامي كه دين نزد ما از جان

هاي خـود يـاري و حمايـت نمـاييم و هنگـام       واجب است كه دين را بيشتر از نفس

                                           
 .1468: روايت نموده است، صحيح مسلم، ش مسلم اين حديث را از حضرت ابوهريره  -)1(
 .5186: ، الفتح شبخاري به روايت ابوهريره  -)2(
 .954/  0فتح  -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾34﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بينـي   هتك حرمتش به خشم بياييم، و اين نشانة ضعف غيرت دينـي اسـت كـه مـي    
آيـد، امـا    گردد و به خشم مي اگر به شخصي اهانت و دشنام داده شود برآشفته مي

و هيچ واكنشـي  (آيد،  هانت كند و يا دشنام دهد به خشم نميااگر كسي دين او را 
 .كند دفاع مي نو يا اين كه با ضعف و حيا از آ) دهد نشان نمي

شـد،   در باره خطاهايي كه به حق شخصي ايشان مربـوط مـي   حضرت پيامبر 
و  حنشين براي تأليف قلـوب آنـان، تسـام    خصوصاً از برخوردهاي تند اعراب باديه

روايـت   از حضرت انس بن مالك  فرمودند، در صحيح امام بخاري مي درگذر
دم، ايشان چادري نجرانـي  ز قدم مي همراه با حضرت پيامبر : ي فرمودشده كه و
هاي درشتي داشت پوشيده بودند، شخصي صحرانشين به ايشان رسـيده و   كه كناره

چــادر وي را بــا شــدت بــه گــردن ايشــان فشــرده و حتــي مــن مشــاهده كــردم كــه 
! ي محمدا: هاي درشت چادر بر گردن ايشان اثر گذاشته بود، و سپس گفت كناره

كه در دست تو است، به من چيـزي بدهنـد،   ) بيت المال(دستور بده تا از مال خدا 
و سـپس دسـتور دادنـد تـا بـه او       ،به او نگـاه فرمـود و خنديدنـد    حضرت پيامبر 

(عطايي بدهند
28F

1(. 
 آمدنـد، و  گرفـت بـه خشـم مـي     اما اگر خطا و اهانتي در حق دين صورت مـي 

 .نماييم كر ميذ هايي از آن را در آينده نمونه
 
ميان خطاي بزرگ و خطاي كوچك بايد تفاوت قايـل بـود، بـا     -13

توجه به اين كه شريعت ميان گناهان كبيره و صـغيره فـرق گذاشـته    
 :است

 
ميان خطاكاري كه در اعمال خير سابقه و گذشتة خوبي دارد و  -14

گردد، و خطاكاري كـه در   هايش متالشي مي خطاي او در بحر نيكي
 :ي فرو رفته، بايد تفاوت قايل بودمعاص

پوشي اسـت، و   خطاكاري كه سوابق خوبي دارد، خطاي او قابل تحمل و چشم
شود، مانند آنچـه بـا حضـرت     آنچه از او قابل تحمل است از ديگران برداشت نمي

                                           
 .5890الفتح،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾35﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

همراه با : گويد مي بابي بكر  پيش آمد، حضرت اسماء بنت ابوبكر صديق 
رج «ركـت كـرديم و چـون بـه     به قصد حج ح رسول اهللا  رسـيديم، حضـرت   » عـ

نشسـت و مـن    كنـار حضـرت پيـامبر     لآنجا منزل گرفتند، عايشـه   پيامبر 
يكي بود كه  و ابوبكر  كنار پدرم نشستم، در آن سفر سواري حضرت پيامبر 

در انتظـار   سـپرده بودنـد، حضـرت ابـوبكر      آن را به يكي از بردگان ابوبكر 
شتر را بياورد، اما هنگامي كه او آمد، شتر همراهش نبود، حضـرت  برده اش بود تا 

ديشب آن را گم كردم، حضـرت  : شتر كجاست؟ او گفت: از او پرسيد ابوبكر 
و سپس ! ما تنها همين يك شتر را داشتيم و تو آن را گم كردي؟: گفت ابوبكر 

نگـاه  : گفـت  فرمـود و مـي   تبسم مـي  برخاست و او را تنبيه نمود، حضرت پيامبر 
 :گويـد  ابـن ابـي زِرمـه مـي    ! كند چكار مي) كنيد كه اين محرم حضرت ابوبكر 

گفـت،   در حالي كه تبسم بر لب داشت جز اين جمله چيزي نمي حضرت پيامبر 
 .)29F1(!كند كه اين محرم چكار مي كنيد هانگ

 
ميان خطاكري كه براي نخستين بار مرتكب خطا گشته و آن كه  -15

 :گردد، بايد تفاوت قايل بود ب خطا ميدايماً مرتك
 

كند و آن كه گاه گاهي  پي در پي خطا مي كه ميان خطاكاري -16
 :گردد، بايد تفاوت قايل بود مرتكب خطا مي

 
و آن كـه بـه پنهـاني مرتكـب      دكن ميان آن كه آشكارا خطا مي -17

 :گردد، بايد تفاوت قايل بود خطا مي
 

رسوخ نكرده و نيـاز بـه تـأليف     حال كسي را كه دين در قلبش -18
 :قلب دارد بايد مراعات نمود و با او نبايد به تندي برخورد شود

                                           
المحرم يؤدب غالمه، آلباني اين حديث را صحيح  سنن ابي داود، كتاب المناسك، باب -)1(

 .1602: گفته است، صحيح سنن ابي داود، ش



   

 
  
 
 

 

 ﴾36﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 :هنگام تصحيح خطا منزلت و مقام شخص را بايد درنظر گرفت -19
 .مراعات اين موارد با عدل كه قبالً به آن اشاره شد تعارض و منافاتي ندارد

 
تناسـب بـا حـال و سـن او     اي م عمر بايد به گونـه  با خطاكار كم -20

 :برخورد شود
روايت كرده كه حضـرت حسـن بـن     از حضرت ابوهريره  /امام بخاري 

 از خرماهاي صدقه يكي برداشت و بـه دهـان بـرد، حضـرت پيـامبر       بعلي 
(خوريم داني كه ما از مال صدقه نمي كخ كخ، مگر نمي: فرمود

30F

1(. 
ند كه وي هنگـامي كـه   ك روايت مي باز زينب بنت ابي سلمه  /طبراني 

 حضـرت پيـامبر   : گويد مشغول غسل بودند، وارد شد، وي مي حضرت پيامبر 
(برگرد دخترك: ب برداشت و به صورتم زد و فرمودآكفي 

31F

2(. 
عمري و صـغر مـانع از تصـحيح خطـا      گردد كه كم از آنچه گذشت، معلوم مي

اين چيـزي كـه   گردد، بلكه اين نشانة تربيت خوب و مناسب كودك است، و  نمي
گردد، در حديث اول آمـوزش تقـوا    بندد ذخيره آينده اش مي در ذهن او نقش مي

نكـردن   گـرفتن و نگـاه   و پرهيزگاري به طفل، و در حديث دوم آموزش ادب جازه
 .به عورت ديگران بيان شده است

عمـر بـن   (اي است خردسـال   يكي از شواهد جالب در اين باره داستان پسر بچه
اي  مـن پسـر بچـه   : از او روايت نموده كـه او گفـت   /ه امام بخاري ك) ابي سلمه

بـودم و هنگـام غـذاخوردن، دسـتم در      خردسال و تحت تربيت حضرت پيـامبر  
اي پسر، بسم اهللا بگـو و از جلـوي   : به من گفت زد حضرت پيامبر  مي ركاسه دو

ن روي خود غذا بخـور، از آن روز بـه بعـد روش غـذاخوردنم بـراي هميشـه همـي       
(است

32F

3(. 
به اين پسر بچـه كـه در    بينيم كه در اين داستان توجيهات حضرت پيامبر  مي

خوردن غذا و دورزدن دستش در كاسه اشتباه كرده بود، توجيهاتي اسـت كوتـاه،   

                                           
 .3072: الفتح، ش -)1(
 .269/  1، هيثمي گفته اسناد اين حديث حسن است المجمع 281/  24المعجم الكبير  -)2(
 .5376: الفتح، ش -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾37﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

مختصر و واضح كه حفظ و درك آن بسيار ساده است و براي هميشه در قلب آن 
ــه  ــه گون ــأثير گذاشــت كــه مــي  پســر بچــه ب ــد اي ت ــه بعــد روش : گوي از آن روز ب

 .خوردنم براي هميشه همين است غذا
 

 :هنگام برخورد با اشتباهات زنان بيگانه بايد مواظب بود -21
 ةتا اين كه از آن سوء استفاده نشود و از فتنه در امان باشـي، پـس نبايـد در بـار    

يـرا  ز ؛كردن جواني با دختري جوان به بهانه بيان خطا و تعليم تساهل نمـود  صحبت
اين امر مصايب و مشكالت فراواني به دنبال دارد، و شايسته است كه بـه مـأمورين   
حكومتي امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و افـراد بزرگسـال در ايـن مـورد مجـال          

كنـد بينديشـد، اگـر     بيشتري داده شود، كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مـي 
اهد بود، سخن بگويد و در غير اين برخورد او مفيد خو گمان غالب او اين بود كه

بر گمراهي اصرار دارند و چه بسا او كه هاي الابالي  كردن با زن صورت از صحبت
ن صورت اوضاع اجتماعي و منزلت كسـي كـه   يسازند، بپرهيزد، و در ا را متهم مي

كند، براي مفيدبودن برخورد با اشتباهات و تبليـغ   امر به معروف و نهي از منكر مي
 .مه حجت و برهان، نقشي اساسي خواهد داشت، به داستان زير توجه كنيدو اقا

با زنـي كـه عطـر     روايت شده كه حضرت ابوهريره ) بي رهمابردة (از عبيد 
اي كنيز خداوند جبار، كجا : زده و قصد مسجد داشت برخورد نمود و از او پرسيد

بـراي مسـجد   : گفـت  روم، حضـرت ابـوهريره    به مسجد مي: روي؟ او گفت مي
مـن از حضـرت   : گفـت  ابـوهريره   تآري، حضـر : اي؟ گفت خود را عطر زده

هـر زنـي كـه عطـر و خوشـبويي اسـتعمال كنـد و        : فرمودند شنيدم كه مي پيامبر 
شود، مگر اين كـه غسـل كنـد     سپس به مسجد برود، هيچ نمازي از او پذيرفته نمي

 .)33F1()و اثر عطر را از خود دور نمايد(
 زني از كنار حضرت ابوهريره : بن خزيمه اينگونه روايت شدهو در صحيح ا

عبور كرد، بوي عطري كه آن زن استعمال كـرده بـود، هـوا را عطـرآگين سـاخته      
 روي؟ كجا مي! اي كنيز خداي جبار: به او گفت بود، حضرت ابوهريره 

                                           
 .367/  2و صحيح ابن ماجه  4002ابن ماجه،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾38﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 .روم به مسجد مي: زن -
 اي؟ عطر استعمال كرده: حضرت ابوهريره  -
 .يآر: زن -
شنيده ام  زيرا من از رسول خدا  ؛برگرد و غسل كن: حضرت ابوهريره  -

زني كه عطر استعمال كرده و به مسجد برود، هيچ نمـازي  از خداوند : كه فرمودند
(برگردد و غسل كند كهپذيرد، تا اين  را نمي

34F

1(. 
 
مبادا آثـار خطـا تصـحيح گـردد و اصـل خطـا و سـبب آن بـه          -22

 :فراموشي سپرده شود
 

در تصور خطا مبالغه نشود و هرگز مبادا خطا را بزرگتـر از حـد    -23
 :واقعي تصور كرد

 
هرگز مبادا براي اثبات خطاي شخصي، تكلف و از حد اعتـدال   -24

گرفتن از خطا كار بايد پرهيز  تجاوز نمود، و از پافشاري براي اعتراف
 :كرد

 
د، خصوصـاً  براي تصحيح خطا، به خطاكار بايد فرصت كـافي دا  -25

به كسي كه مدتي طوالني را با خطا گذرانده و به آن عـادت كـرده   
است، البته در اين مدت دايماً و پي در پـي بايـد بـه او تـذكر داده     

 :شود
 

اي برخورد كنيم كه خطاكار احسـاس كنـد    هرگز نبايد به گونه -26
كـه دشـمن او هســتيم، و بايـد ايــن نكتـه را مراعـات نمــود كـه بــه       

                                           
و احمد  246/  2، آلباني اين حديث را حسن گفته، المسند 1682: ح ابن خزيمه، شصحي -)1(

 .7350: شاكر اين حديث را صحيح گفته است المسند، ش



   

 
  
 
 

 

 ﴾39﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

كـردن صـحنه بـه نفـع      تر و مقدم بر تمـام  ن اشخاص مهمآورد دست
 :خويش است

هـايي از برخـي وسـايل و     اكنون پس از اين مقدمه نوبت آن رسـيده كـه نمونـه   
 گرفتنـد، بـر   در برخورد با اشتباهات مردم به كار مـي  اساليبي كه حضرت پيامبر 

رده انـد،  كه علما براي ما نقل ك اساس آنچه در احاديث صحيح حضرت پيامبر 
 .وارد شده است، بيان نماييم



   

 
  
 
 

 

 ﴾40﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 در برخورد با اشتباهات مردم هاي پيامبر  شيوه
  

 :ورزيدن به تصحيح خطا و عدم اهمال آن شتاب) 1(
ورزيد، به خصوص كـه در حـق    به تصحيح خطا مبادرت مي حضرت پيامبر 

براي مـرم   ن مكلف بودند تا حق رااشبيان از وقت نياز جايز نيست و ايايشان تأخير 
 نمـايي و از شـر و بـدي برحـذر دارنـد،     بيان نمايند، و آنان را به خيـر و خـوبي راه  

به تصحيح اخطاي مردم در مناسبات زيـادي واضـح و    مسارعت حضرت پيامبر 
و داسـتان زن  آشكار است، مانند داستان شخصي كه در خواندن نماز اشـتباه كـرد   

، داستان سه نفـري كـه قصـد    اسامه لتبيه، داستان حضرت مخزومي، داستان ابن 
ــل     ــن قبي ــواردي ديگــر از اي ــتند، و م ــرك ازدواج را داش ــادات و ت تشــديد در عب

 .ها كه ان شاء اهللا در اثناي بحث خواهد آمد داستان
شـدن مصـلحت و سـبب     عـدم مبـادرت بـه تصـحيح اخطـاء موجـب فـوت        بسا
و مناسـبت   رود گردد و گاهي فرصـت از دسـت مـي    گشتن فايده مطلوب مي ضايع

 .گردد يابد و حادثه كهنه و تأثير تصحيح خطا ضعيف مي خاتمه مي
 

 :معالجه خطا با بيان حكم) 2(
از كنـار وي عبـور    روايـت شـده كـه حضـرت پيـامبر       از حضرت جرهد 

بـه وي   نموده و او را ديدنـد كـه رانـش را نپوشـيده بـود، پـس حضـرت پيـامبر         
(ا ران از عورت استزير ؛ران خود را بپوشان: فرمودند

35F

1(. 
 

بازگردانيدن خطاكاران به شـرع و يـادآوري اصـلي كـه از آن     ) 3(
 :تخطي نموده اند

رود ودر  در لحظه شدت و فشار خطا و گرفتاري حادثه مبدأ شرعي از ذهن مي
نمودن قاعده شـرعي   شود، و با اعالم مبدأ و آشكار ها گم مي ميان هياهو و آشوب

آيد و از غفلتي كه بـرايش پـيش آمـده خـارج      خود مي در آن لحظات خطاكار به
اي كـه منـافقين برافروختـه     شود، اگر به حادثة خطيري كه به سـبب آتـش فتنـه    مي

                                           
 .هذا حديث حسن: ترمذي در باره اين حديث گفته. 279: ترمذي، ش -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾41﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بودند، ميان مهاجرين و انصار رخ داد، تأمـل كنـيم، مثـالي در ايـن مـورد خـواهيم       
 .يافت

روايـت نمـوده كـه     در كتاب صحيح خود از حضرت جابر  امام بخاري 
اي رفتيم در اين غزوه افراد زيـاد از   به غزوه در ركاب حضرت پيامبر : گويد مي

مهاجرين و انصار شركت داشتند، مردي از مهاجرين كه اهل مزاح و بسيار بازيگر 
بود، مردي انصار را مشتي زد، مرد انصاري برآشفت و بسـيار خشـمگين شـد و در    

حضـرت  ...  اي انصـار : بـرآورد ميان آنان دعوا و نـزاع درگرفـت، انصـاري فريـاد     
هـا و فريادهـاي اهـل     شـما را چـه كـار بـا نعـره     : بيـرون آمدنـد و فرمونـد    پيامبر 

آنان را چه شده؟ و ايشان را خبر دادند كه مردي مهاجر : جاهليت؟ سپس فرمودند
ايـن  : فرمودنـد  حضرت پيامبر : گويد يكي از انصار را مشتي زده است، جابر مي

(زيرا كه پليد و نامبارك هستند د؛كارها را رها كني
36F

1(. 
هـر مـردي بـرادرش را    : فرمودند و در روايت مسلم آمده كه حضرت پيامبر 

لم باشد و چه مظلوم، بايد ياري نمايد، اگر ظالم بود او را از ظلم بـاز دارد و  اچه ظ
(اگر مظلوم واقع شده بود، او را كمك كند

37F

2(. 
 

 هل آن خطا صورت گرفتتصحيح تصوري كه در نتيجة اختال) 4(
 :است

در صحيح بخاري از حميد الطويـل روايـت شـده كـه او از حضـرت انـس بـن        
رفتنـد و در   حضرت پيـامبر   هاي سه نفر به خانه: شنيده كه وي گفت مالك 

اطـالع   باره عبادت ايشان تحقيق نمودند، و چون از مقدار عبـادت آن حضـرت   
نيسـتيم، خداونـد    مـا ماننـد حضـرت پيـامبر     : ديافتند، آن را كم دانستند و گفتنـ 

آنان اينگونه فهميدند كه كسي كه . (متعال تمامي گناهان او را مغفرت نموده است
شدن گناهان خويش آگاه نيست نياز به مبالغه در عبـادت دارد بـه اميـد     از بخشوده

) خـوابم و  نمـي (هـا   مـن شـب  : يكي از آنان گفـت ) اين كه گناهانش بخشوده شود
هـا كنـاره    مـن از زن : خـوانم، ديگـري گفـت    ها تا صبح نماز مـي  راي هميشه شبب
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 ﴾42﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

مـن بـراي همـيش روزه مـي     : و ديگـري گفـت   كـنم  گيرم و هرگز ازدواج نمي مي
شـما  : نزد آنان تشـريف بـرده و پرسـيدند   ) پس از اطالع( ، حضرت پيامبر گيرم

يت الهـي و تقـوا   چنين و چنان گفته ايد؟ بخدا سوگند، من از همه شما بيشـتر خشـ  
كـنم، نمـاز هـم     طـار مـي  گيـرم و برخـي ديگـر را  اف    ا روزه مـي دارم، برخي روزهـ 

 .كنم خوابم و ازدواج هم مي خوانم و نيز مي مي
اينگونه روايت كـرده اسـت كـه چنـد نفـري از       امام مسلم از حضرت انس 

 عبـادات خصوصـي حضـرت پيـامبر      ةهمسران وي را در بـار  اصحاب پيامبر 
مـن  : كـنم، ديگـري گفـت    مـن هرگـز ازدواج نمـي   : دند، يكي از آنان گفـت پرسي

ــت نمــي  ــت  هرگــز گوش ــري گف ــوردم و آن ديگ ــواب  : خ ــر رختخ ــن هرگــز ب م
به چه دليـل  : پس از حمد و ثناي پروردگار فرمودند خوابم، حضرت پيامبر  نمي

ابم، خـو  خوانم و هم مـي  افرادي از شما چنين و چنان گفته اند؟ اما من هم نماز مي
كـنم، هـركس از سـنت     كنم و نيز ازدواج هم مي گيرم و هم افطار مي هم روزه مي

(من روي بگرداند از من نيست
38F

1(. 
 :نكات زير قابل توجه است

    اين كه حضـرت پيـامبر         نـزد آنـان تشـريف بردنـد و آنـان را بـه تنهـايي
ز بيـان  ني ه اين مطلب را براي عموم مردمموعظه نمودند، و هنگامي كه خواستند ك

اي مبهم مطرح نموده و نام آنان را افشـا نكردنـد و تنهـا     كنند، اين قضيه را به گونه
به چه دليل برخي از شما چنـين و چنـان گفتـه انـد؟ ايـن نـوعي نرمـي و        : فرمودند

 .رازداري است و در ضمن مصلحت اطالع عموم مردم نيز مراعات شده است
 جويي احوال بزرگان به قصد تأسي  اين حديث درسي است براي تتبع و پي

نمودن بر مسير آنان، اين حديث نيز گوياي اين مطلب است كـه   از افعال و حركت
تحقيق و تفحص در اين مورد نشانة نبوغ عقلي و تالشي است براي تربيت و تزكيه 

 .نفس
     پـذير نبـود،    ان امكـان داگر شناخت و دريافت امـور مفيـد و مشـروع از مـر

 .باشد ن از زنان جايز ميكشف و تحقيق آ
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 ﴾43﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 نمودن عمل در صورتي كه احتمال ريا و خودسـتايي نـرود و بـراي     آشكار
 .ديگران منفعتي داشته باشد، اشكالي ندارد

 ت نفـس و سـرانجام تـرك آن    لـ گيري و افراط در عبادت باعث مال سخت
(است گردد، و بهترين كارها كار متوسط و ميانه عبادت مي

39F

1(. 
 آيد و هرگاه  تصور به وجود مي) بودن و نادرست(باه بر اثر اختالل غالباً اشت

يابد، و در ايـن حـديث    تصور تصحيح گردد، وقوع اشتباهات تا حد زياد تقليل مي
عي رهبانيـت و تـرك   كامالً آشكار است كه سببي كه اين اصحاب را به سوي نـو 

نجـات بايـد از    عبادت سوق داده بود، ايـن گمـان بـود كـه بـراي      ردنيا و تشديد د
زيـرا بـرخالف آنـان مغفـرت و آمـرزش       بيشـتر عبـادت نمـود؛    حضرت پيـامبر  
ايـن   از جانب خداوند متعال اعالم شده است، حضرت پيامبر  حضرت پيامبر 

تصور نادرست آنان را تصحيح نموده و به آنان خبر دادند كـه بـا وجـود ايـن كـه      
تـر و پرهيزگـارتر    ي دارند و متقـي ايشان مغفرت شده اند، از ديگران خشيت بيشتر

 عبـادت پروردگـار از سـنت و طريقـة ايشـان     هستند، و به آنان دستور دادند تـا در  
 .پيروي كنند

نيز داسـتاني شـبيه ايـن واقعـه اتفـاق افتـاد، او        ي لبراي حضرت كهمس هال
شدنم آگاه كردم و بعد  رفتم و ايشان را از مسلمان نزد حضرت پيامبر : گويد مي
گذشت يك سال در حالي كه نحيف و خشك و الغر شـده بـودم، نـزد ايشـان      از

مرا با نگـاهش وارسـي نمـود و بـاال و پـايين نگـاه كـرد،         ن حضرت آبرگشتم، 
 شناسيد؟ مگر مرا نمي: گفتم

 !تو كيستي؟: فرمودند
 !كهمس هاللي هستم: گفتم

 اي؟ چرا اينگونه الغر و رنجور شده: فرمودند
 !ها اصالً نخوابيدم وز هر روز روزه بوده ام و شبن رآپس از : گفتم

چه كسي تو را دستور داده كه خود را شكنجه كني؟ فقط ماه رمضان : فرمودند
 .روزه بگير وزرا و از هر ماهي يك ر
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 ﴾44﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 .روزه بگيرم اجازه بدهيد تا بيشر: گفتم
 .پس عالوه از رمضان از هر ماه دو روز روزه بگير: فرمودند

 .هيد تا بيشتر روزه بگيرم، توانايي اين را دارماجازه بد: گفتم
(عالوه از رمضان در هر ماه سه روز روزه بگير: فرمودند

40F

1(. 
گاهي در تصور موازين ارزيابي اشخاص و تعيين شخصـيت و جايگـاه واقعـي    

براي رفع اين خلل و تصحيح ايـن مـرد    شود، حضرت پيامبر  افراد خلل واقع مي
 صحيح بخاري از حضـرت سـهل بـن سـعد سـاعدي       اق و كوشا بودند، درتمش

در بارة  عبور كرد حضرت پيامبر  روايت شده كه شخصي از كنار رسول اهللا 
او از مردي كه كنـارش نشسـته بـود، پرسـيدند كـه نظـر تـو در بـارة ايـن شـخص           

او مردي شريف اسـت، واهللا هرجـا كـه پيـام خواسـتگاري      : چيست؟ آن مرد گفت
كه او را داماد كنند، و اگر سفارشي كند از او پذيرفتـه شـود،   بفرستد شايسته است 

عبـور  اي بعـد مـردي ديگـر     ساكت ماندنـد و لحظـه   حضرت پيامبر :) گويد مي(
او : در باره ايـن مـرد نظـرت چيسـت؟ گفـت     : از او پرسيد كرد، حضرت پيامبر 

مسلماني فقير و بيچـاره اسـت، شايسـته اسـت كـه اگـر جـايي پيغـام خواسـتگاري          
بفرستد او را داماد نكنند و اگر سفارشي كند از او نپذيرنـد و اگـر سـخني بگويـد،     

اگـر زمـين از امثـال مـرد     : فرمودنـد  فرا ندهد، حضرت پيامبر  وشكسي به او گ
(اولي پر گردد، اين يك مرد به تنهايي از همه آنان برتر و بهتر است

41F

2(. 
عبـور كـرد،    رسـول اهللا   در روايت ابن ماجه اينگونه آمده كه مردي از كنار

گوييـد؟   چـه مـي   ردايـن مـ   ةشما در بار: س پرسيدندلجاز اهل م حضرت پيامبر 
گوييم او از شـريف تـرين مـردم اسـت شايسـته       نظر شما معتبر است، ما مي: گفتند

است هرجا پيغام خواستگاري بفرستد دامـادش كننـد، و اگـر سفارشـي كنـد از او      
سـاكت   ت پيـامبر  راو گـوش فـرا دهنـد، حضـ     بپذيرند و اگر سخني بگويـد بـه  

در مـورد ايـن   : از آنـان پرسـيد   ماندند، مـردي ديگـر عبـور كـرد، آن حضـرت      
واهللا يـا رسـول اهللا ايـن مـرد از فقـرا و تنگدسـتان       : گوييـد؟ گفتنـد   شخص چه مـي 
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 ﴾45﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

اصحاب است شايسته است اگر جايي پيغام خواستگاري بفرسـتد، دامـادش نكننـد    
او گـوش فـرا ندهـد،     هبد و اگر سخني بگويد كسي او نپذيرن اگر سفارشي كند از

اگر زمين از امثال شخص اول پـر گـردد، ايـن مـرد از     : فرمودند حضرت پيامبر 
(آنان بهتر است ةهم

42F

1(. 
 
 :خطا با موعظه و ترسانيدن مكرر معالجه) 5(

سـپاهي از   حضـرت پيـامبر   : گويـد  مي حضرت جندب بن عبداهللا البجلي 
را براي جهاد با قومي كافر گسيل داشتند و سرانجام ميان آنـان و دشـمن    ننامسلما

نشست و آنان را يكي پـس   نبرد درگرفت، مردي از كافران در كمين مسلمانان مي
رساند، يكي از مسلمانان كه غالباً اسامه بـن زيـد بـود، در     از ديگري به شهادت مي

بر سرش بلنـد  اسامه شمشير را  كمين او نشست و او را غافلگير نمود و هنگامي كه
ال اله اال اهللا، اما اسامه او را امان نداد و با ضـربة  : الفاصله گفتكرد تا او را بكشد ب

جويـاي حـال    شمشيرش او را كشت، پـس از بازگشـت لشـكر حضـرت پيـامبر      
لشكر و عملكرد آنان شد، سخنگوي لشكر پس از ابالغ مژده پيروزي به حضـرت  

اسـامه را   اسامه را نيز برايشـان تعريـف نمـود، حضـرت پيـامبر      داستان  پيامبر 
يا رسول اهللا او به جـان  : طلبيدند و از او پرسيدند كه چرا او را كشتي؟ اسامه گفت

چند نفري كه به دست او شـهيد  از (مسلمانان افتاده بود، فالن و فالن را شهيد كرد 
را بـاالي سـر خـود ديـد،      من بر او حملـه كـردم و چـون شمشـير    ) شده بود نام برد

هـم او را كشـتي؟ اسـامه     آيـا بـاز  : فرمودنـد  حضرت پيـامبر  : ال اله اال اهللا: گفت
كه از تـو  (روز قيامت ال اله اال اهللا را : فرمودند آري، حضرت پيامبر : جواب داد

 يا رسول اهللا برايم طلب مغفرت بفرمـا، : كني؟ اسامه گفت چكار مي) شكايت كند
تنهـا   كنـي؟ حضـرت پيـامبر     روز قيات ال اله اال اهللا را چكار مي: دايشان فرمودن

روز قيامـت ال الـه اال اهللا را   : گفتند فرمود و چيزي ديگر نمي اين جمله را تكرار مي
 كني؟ چكار مي

 :اينگونه آمده است در روايت حضرت اسامه بن زيد 
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 ﴾46﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

يلة جهينـه بـر مـا    ما را با لشكري فرستادند، گروهكهايي از قب حضرت پيامبر 
ال اله اال : او گفت) و چون شمشير را بلند كردم(حمله كردند، من به مردي رسيدم 

اهللا، و من او را كشتم، اين حادثه قلبم را به خود مشغول كرد و پـس از بازگشـت،   
آيا با اين كـه  : فرمودند ، آن حضرت مبازگو كرد آن را براي حضرت پيامبر 

يـا رسـول اهللا، او فقـط از بـيم     : هللا، بـازهم او را كشـتي؟ گفـتم   گفته بود ال الـه اال ا 
پس چرا قلبش را نشـكافتي  : فرمودند ير ال اله اال اهللا گفت، حضرت پيامبر ششم

آنقدر اين جملـه   حضرت پيامبر !! تا دريابي كه آيا از ته دل چنين گفته يا خير؟
و (ز مسلمان شده بودم را تكرر فرمودند كه من آرزو كردم كاش تازه در همان رو

 .)43F1()در آن جنگ شركت نكرده بودم
 

 :هاي موعظه است يادآوري قدرت خداوند يكي از صورت
 :آوريم ارد از صحيح مسلم مثالي ميدر اين مو
بـرده ام را  : كند كه وي گفت روايت مي از ابو مسعود بدري  /امام مسلم 

اي ابـو مسـعود   : گفـت  ه ميكردم كه از پشت سر صداي شنيدم ك با شالق تنبيه مي
اما من از شدت عصبانيت صدا را تشخيص ندادم و چون صدا نزديـك  . .. بدان كه

 اي ابومسـعود بـدان كـه   : فرمودند هستند كه مي شد، دانستم كه ايشان رسول اهللا 
و من شالق را انداختم، در روايتي ديگـر آمـده كـه از    . .. ود بدان كهعاي ابومس ...

ــ ــامب تهيب ــاد، آ  ر حضــرت پي ــد ن حضــرت شــالق از دســتم افت اي : فرمودن
ابومسعود بدان كه از اين قدرتي كه تو بر اين برده داري، خداوند به مراتب بـر تـو   

اي را نخواهم زد،  از اين به بعد هرگز برده) يا رسول اهللا: (بيشتر قدرت دارد، گفتم
رده بـراي رضـاي   يـا رسـول اهللا ايـن بـ    : در روايتي ديگر آمده كه ابومسعود گفـت 

كـردي آتـش    اگـر چنـين نمـي   : فرمودنـد  خداوند آزاد اسـت، حضـرت پيـامبر    
 .تو را مي سوخت) جهنم(

                                           
 .69مسلم، ش  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾47﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بخـدا  : فرمودنـد  آمده كه حضرت پيـامبر   /در روايتي ديگر از امام مسلم 
سوگند، از اين قدرتي كه تو بر ايـن بـرده داري خداونـد بـر تـو بـه مراتـب بيشـتر         

(و من نيز آن برده را آزاد كردم: گويد ميقدرت دارد، ابو مسعود 
44F

1(. 
زدم كه از پشت سـر صـدايي شـنيدم     برده ام را مي: گويد ابومسعود انصاري مي

ــدان كــه: گفــت كــه مــي مــن روي  ... اي ابومســعود بــدان كــه. .. اي ابومســعود ب
همانـا  : فرمـود  را در جلوي خويش ديدم كه مي گردانيدم، ناگاه حضرت پيامبر 

: گويـد  مـي  قدرت تو بر اين برده بر تو بيشتر قدرت دارد، ابومسعود  خداوند از
(اي را نزده ام از آن پس هرگز هيچ برده

45F

2(. 
 

 :اظهار رحمت و شفقت بر خطاكار) 6(
اظهار رحمت و شفقت بر آن خطاكـاراني كـه شايسـتگي آن را داشـته باشـند،      

خورنـد و   ف مـي مانند افرادي كه به سختي پشـيمان شـده و بـر گذشـتة خـود تأسـ      
 :خوانيد صادقانه توبه كرده اند، مانند آنچه در اين داستان مي

كه آمد  مردي نزد حضرت پيامبر : گويد مي بحضرت عبداهللا بن عباس 
(با وجود اين كه با همسرش ظهار

46F

بـا وي مقاربـت   ) بدون اداي كفاره(كرده بود،  )3
ا همسرم ظهار كردم و قبـل  يا رسول اهللا ب: گفت كرده بود، او به حضرت پيامبر 

خدا بر تـو  : فرمودند اي بدهم با او مقاربت نمودم، آن حضرت  از اين كه كفاره
درخشـش  : رحم كند، چه امري باعث شـد كـه مرتكـب ايـن كـار شـوي؟ گفـت       

اي  پس تا هنگامي كه كفـاره : فرمودند حضرت پيامبر ! خلخال او در زير نور ماه
(اي با او آميزش مكن نپرداخته

47F

4(. 

                                           
 .1659: مسلم، ش -)1(
 .يحهذا حديث حسن صح: ابوعيسي در باره اين حديث گفته: ترمذي، ش -)2(
ظهار يعني تشبيه همسر به يكي از محارم از قبيل مادر، دختر، خواهر و غيره به قصد تحريم  -)3(

 .و حكمش آن چيزي است كه در حديث مذكور بيان شده است، مترجم
هذا حديث حسن غريب صحيح، سنن ترمذي، : ابوعيسي ترمذي در بارة اين حديث گفته -)4(
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 ﴾48﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

نشسـته بـوديم    در مجلسي با حضرت پيامبر : فرمايد مي حضرت ابوهريره 
 !رسول اهللا تباه گشتميا : كه مردي وارد شد و گفت

 تو را چه شده؟: حضرت پيامبر  -
 .روزه بودم و با همسرم مقاربت كردم -
 ش كني؟اي داري كه آزاد برده: حضرت پيامبر  -
 .خير -
 تواني دو ماه متوالي روزه بگيري؟ يآيا م: حضرت پيامبر  -
 .خير -
 مسكين را غذا بدهي؟ 60تواني  آيا مي: حضرت پيامبر  -
 .خير -

مدتي درنگ فرمودند تا اين كه شخصـي زنبيلـي خرمـا نـزد      حضرت پيامبر 
آن مرد سائل كجاست؟ آن مـرد كـه خـود    : فرمود ايشان آورد، حضرت پيامبر 

 .اهللا لمنم يا رسو: حضور داشت، گفت
 .اين خرماها را بگير و صدقه كن: حضرت پيامبر  -
به خدا ! كنم؟يا رسول اهللا، آيا اين خرماها را بر فردي فقيرتر از خودم صدقه  -

 .من وجود ندارد ةاي فقيرتر از خانواد سوگند در شهر مدينه خانواده
هـاي مبـارك ظـاهر گشـت و سـپس       خنديدنـد حتـي دنـدان    حضرت پيامبر 

(با اين خرماها خانواده ات را اطعام كن: فرمودند
48F

1(. 
اين فرد كه مرتكب خطا شده بود، قصد مزاح و استخفاف امر الهي را نداشت، 

نمود و اين مطلب از اين جملـه او   كرد و خود را سرزنش مي بلكه احساس خطا مي
هالك شدم، كامالً واضح و آشكار است و از اين جاسـت كـه شايسـتة    : كه گفت

آمـدن و   جزئيـات كيفيـت   /در روايت امام احمد . فقت قرار گرفترحمت و ش
روايـت   در آنجا از حضـرت ابـوهريره   . نمودن آن شخص بيان شده است سؤال

كنـد،   كوبيـد و موهـايش را مـي    شده كه مردي اعرابي در حالي كه صورت را مـي 
چه چيـزي  : فرمودند من تباه شده و هالك گشتم، حضرت پيامبر : آمد و گفت

                                           
 .1936بخاري، فتح  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾49﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 ن حضـرت  آرمضان با همسرم نزديكي كردم، ) روز(در : و را تباه كرد، گفتت
: فرمودند خير، آن حضرت : اي آزاد كني؟ گفت تواني برده آيا تو مي: فرمودند

 خيـر، حضـرت پيـامبر    : تـواني دو مـاه متـوالي روزه بگيـري؟ گفـت      آيا تـو مـي  
و فقـر و تنگدسـتي    ،رخيـ : مسكين را غذا بدهي؟ گفـت  60ني اتو آيا مي: فرمودند

زنبيلي كـه غالبـاً در آن    نزد حضرت پيامبر : گويد خود را يادآور شد، راوي مي
آن مـرد  (سـائل كجاسـت؟   : فرمودنـد  صاع خرما بود آوردند، آن حضـرت   15

اطعـام كـن،   ) مسـاكين را (بـا ايـن خرماهـا    : به او فرمودنـد  حضرت پيامبر ) آمد
اي نيازمنـدتر از مـا وجـود نـدارد،      دينـه خـانواده  يا رسول اهللا در ميان شهر م: گفت

هـاي انيـاب ايشـان ظـاهر گشـت و سـپس        خنديدند حتي دنـدان  حضرت پيامبر 
(خانواده ات را اطعام كن: فرمودند

49F

1(. 
 

 :پرهيز از تخطئة شتابزده) 7(
كنـد، او   اتفاقي رخ داد كه خـود آن را بيـان مـي     فاروق براي حضرت عمر

 :گويد مي
از هشام بن حكيم بن حزام شنيدم كه سورة فرقـان   رت پيامبر در حيات حض

خواند، نزديك  به من آموخته بود، مي اي ديگر و خالف آنچه پيامبر  را به گونه
بود در نماز با او درگيـر و گالويـز شـوم، امـا صـبر كـردم تـا ايـن كـه سـالم داد،           

خوانـدي،   نه كه مـي اين سوره را چه كسي به تو اينگو: گريبانش را گرفتم و گفتم
ايـن   گـويي، رسـول اهللا    دروغ مـي : ، گفـتم رسـول اهللا  : آموخته است؟ گفت

 اي ديگر به من آموخته است، او را كشيدم و نزد حضرت پيامبر سوره را به گونه
اي ديگـر از   شنيدم كه سورة فرقان را به گونه از اين مرد من: بردم و به ايشان گفتم

بـه حـال خـود    را او : فرمودنـد  حضـرت پيـامبر   ! خواند آنچه به من آموختيد مي
بخوان، هشام همانگونه كه از او شنيده بـودم، خوانـد و حضـرت    ! هشام بگذار، اي

اي عمـر  : اينگونه نـازل شـده اسـت، سـپس ايشـان بـه مـن فرمـود        : فرمود پيامبر 
 :فرمودنـد  حضـرت پيـامبر   . بخوان، و من آنگونه كه مرا آموخته بودند، خواندم
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 ﴾50﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

اينگونه نازل شده است، اين قرآن به هفت قرائت نازل شده اسـت بـه هرگونـه كـه     
(ميسر باشد، بخوانيد

50F

1(. 
 

 :نكات تربيتي اين داستان
يك از آنان به قرائت در حضور همديگر، تـوأم بـا تصـويب و     امرنمودن هر -

تـر و مانـدگارتر    تصديق طرفين، براي تثبيت حق و اعالم عـدم خطـاي آنـان، بليـغ    
 .ستا

ين را رها كند، ا دستور داد تا هشام  به حضرت عمر  حضرت پيامبر  -
با آرامش و اطمينان خاطر آمـاده اسـتماع شـوند، و     دستور براي آن بود كه طرفين

 .اي است به شتابزدگي حضرت عمر  در اين دستور اشاره
رد لف آنچـه او دا اي مخا ي كه نظريهشخصطالب علم هرگز نبايد در تخطئة  -

كند شتاب ورزد و قبل از تحقيق و تثبت آن را رد كند، چـه بسـا آن    بيان مي و آنرا
 .اي معتبر و از اقوال اهل علم باشد نظريه نظريه

در عقوبت نيز به اين موضوع ربط دارد، در داسـتان زيـر    زدگي پرهيز از شتاب
 :خوانيد اي از آن را مي نمونه

: روايت نمـوده كـه وي گفـت    بيل از حضرت عباد بن شرح /امام نسائي 
هاي آن رفـتم و از آن   به مدينه آمدم و به يكي از باغ كاكاهايم/ همراه با عموهايم

ها را جـدا كـنم    هايم ماليدم تا دانه چيدم و آن را با دست) گندم يا جو(چند خوشه 
كه ناگهان صاحب باغ سر رسيد، چادرم را از من گرفـت و مـرا زد، نـزد حضـرت     

دنبـال آن مـرد    يشخصـ  رفتم و از او كمك خواستم، حضرت پيـامبر   پيامبر 
چـرا بـا ايـن شـخص چنـين برخـورد كـردي؟        : فرستاد و او را طلبيد و به او گفـت 

! هايي چيده است به باغ من وارد شده و خوشه) بدون اجازه(يا رسول اهللا او : گفت
گرسـنه بـود،   ! اي دادهاو جاهـل و نـادان بـوده او را تعلـيم نـ     : فرمودند رسول اهللا 

دسـتور   چادرش را به او برگردان، و پس از آن حضرت پيـامبر  ! غذايش ندادي
(داد و به من يك وسق

51F

(دادند) گندم(و يا نسف وسق  )2
52F

1(. 
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 ﴾51﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

م كـه شـناخت اوضـاع و شـرايط زنـدگي خطاكـار و       ييـاب  از اين داستان درمـي 
شي شايسته و مناسـب  كند تا در برخورد با او رو داعي و مربي را كمك مي ،جاني

 .برگزيند
صـاحب بـاغ    اي قابل توجه در اين داستان اين است كه حضرت پيـامبر   نكته

زيرا او حق داشت و تنها روش و اسلوب او را تخطئه نمودند و  ؛را عقوبت نكردند
او را متوجه كردند كه بر خوردش با شخصي كه از حكم مسـأله جاهـل و ناآگـاه    

ناسب نبـوده اسـت و سـپس او را بـه روش و برخـورد      بوده، برخوردي صحيح و م
مناسب راهنمـايي فرمودنـد و او را دسـتور دانـد تـا چـادر آن شـخص را كـه از او         

 .گرفته بود، دوباره به او باز گرداند
 

 :برخورد آرام با خطاكار) 8(
خصوصاً هنگامي كه نهـي و برخـورد   ) با خطاكار بايد به آرامي برخورد نمود(

اي جالـب از آن را در برخـورد    تر گردد، نمونه كه دايرة فساد وسيعتند سبب شود 
 .يابيم رانشيني كه در مسجد ادرار كرد، ميحصبا  حكيمانة حضرت پيامبر 

گويد كـه همـراه بـا حضـرت      كند و مي روايت مي حضرت انس بن مالك  
در مسجد نشسته بوديم كـه شخصـي صحرانشـين وارد مسـجد شـد و در       پيامبر 
دسـت  ...  دست نگـه دار (» مه مه«: گفتند ادرار كرد، اصحاب رسول اهللا  مسجد

ادرارش را قطع نكنيد، راحتش بگذاريـد،  : فرمودند حضرت پيامبر  .) ..نگه دار 
و اصحاب نيز چيزي نگفتند تا اين كه آن مرد اعرابي در مسجد ادرار كرد، پس از 

ادرار و كثافــت شايســتة : تاو را صــدا نمــود و بــه وي گفــ آن حضــرت پيــامبر 
مساجد نيست، مساجد براي ذكـر خـدا و نمازخوانـدن و تـالوت قـرآن هسـتند، و       
ــر محــل ادرار    ــه يكــي از حاضــرين دســتور داد و او دلــوي آب آورد و ب ســپس ب

(ريخت
53F

آن را در نظـر داشـتند و از آن    اي كـه حضـرت پيـامبر     اصل و قاعده .)2
بود، در روايت بخاري از حضـرت  » سختگيريتيسير و پرهيز از «كردند  وي ميرپي

                                                                                                
 .4999: ، باب االستعالء، صحيح سنن نسائي، شةكتاب آداب القضا: المجتبي: نسائي -)1(
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 ﴾52﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

نقــل شــده كــه شخصــي صحرانشــين در مســجد ادرار كــرد، مــردم    ابــوهريره 
بـه   حضـرت پيـامبر   ) از اين كار باز دارنـد  او را و(برخاستند تا به او حمله كنند 

رهايش كنيد و بر ادرارش دلوي آب بريزيـد، شـما بـراي آسـاني و     : آنان فرمودند
(ث شده ايد نه براي تشديد و سختگيريگيري مبعو سهل

54F

1(. 
اصحاب رضوان اهللا علـيهم بـه خـاطر حرصـي كـه بـر نظافـت مسـجد خـويش          
داشتند، براي انكار و منع اين منكـر بـه غيـرت و جـوش آمدنـد، روايـات حـديث        

و در » مـردم بـر او فريـاد كشـيدند    «: گوياي اين امر است، به طور مثـال در روايتـي  
» مردم او را زجـر كردنـد  «: و در روايتي ديگر» ر او شوريدندمردم ب«: روايتي ديگر

وارد شده اسـت و در روايتـي ديگـر    » مردم به سوي او شتافتند«: و در روايتي ديگر
 .)55F2(»مه مه«: نيز آمده كه اصحاب به او گفتند

دانسـتند كـه    عاقبت و انجام كار را در نظـر داشـتند و مـي    اما حضرت پيامبر 
منع كنند، و دوم ايـن   از دو احتمال خارج نيست، اول اين كه او راعاقبت اين كار 

كه او را به حال خود بگذارند، در صورت اول اگر ادرار او قطع شود احتمال دارد 
مدن ادرار به او ضرري برسد و به مرضي مبتال گردد و اگـر ادرارش  آكه بر اثر بند

جاسـت ادرار در مسـجد   ن صـورت ن آقطع نشود و از بيم مردم فرار كنـد پـس در   
آري، حضـرت  . شود گردد و بدن و لباس آن شخص به ادرار آغشته مي پخش مي

با نظر ثاقب خويش دريافت كه رهاكردن اعرابي تا در مسجد ادرار كنـد   پيامبر 
كمترين مفسده و شر را دربر دارد، با توجه به اين كه آن مرد مشـغول ادراركـردن   

او را بـه  : پاك كنند از اين رو بـه اصـحاب فرمودنـد    شد بعداً بود، و نجاست را مي
بـراي حصـول    آري، حضرت پيامبر . حال خود بگذاريد، ادرارش را قطع نكنيد

مصلحتي برتر كه همان دفع مفسده و شر بزرگتـر و تحمـل كمتـرين مفسـده بـود،      
) مؤقـت (اصحاب را از اين كار باز داشت، و براي حصول مصلحتي برتر مصلحت 

 .ا ناديده گرفتندو اندك ر

                                           
 .6128: الفتح، ش -)1(
 .87 – 83/  7مع االصول جا -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾53﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

علـت ايـن كـار را از آن اعرابـي      در روايتي ديگر آمده كه حضـرت پيـامبر   
اينگونـه   باز حضرت عبداهللا بـن عبـاس   » المعجم الكبير«جويا شد، طبراني در 

آمد و در مسجد بـا ايشـان    مردي اعرابي نزد حضرت پيامبر : روايت كرده است
د، پاهايش را از هم باز كرد و به ادرار خواست برگرد نمود و هنگامي كه مي تبيع

: فرمودنـد  نشست، مردم خواستند او را از اين كـار بـاز دارنـد، حضـرت پيـامبر      
مگـر تـو مسـلمان    : ادرارش را قطع نكنيد، و سـپس او را طلبيدنـد و بـه وي گفتنـد    

! پس چرا در مسجد ادار كـردي؟ : فرمودند آري، حضرت پيامبر : نيستي؟ گفت
كـردم كـه    به ذاتي آن كه تو را به رسالت برگزيـد، مـن گمـان مـي    سوگند : گفت

هاي ديگر تفاوتي نـدارد از ايـن رو در آن ادرار كـردم، پـس از آن      مسجد با زمين
 .)56F1(ددستور دادند كه بر ادرار آن مرد سطلي آب بريزن حضرت پيامبر 

 در قلب آن اعرابـي تـأثيري عميـق بجـا     حضرت پيامبر  ةاين اسلوب حكيمان
گذاشت كه از گفتار او كـه در روايـت ابـن ماجـه آمـده اسـت، واضـع و آشـكار         

رسـول  : روايت نموده كـه وي گفـت   گردد، اين ماجه از حضرت ابوهريره  مي
بـار  : در مسجد نشسته بودند كه فردي اعرابي وارد شد و اينگونـه دعـا كـرد    اهللا 

! ك مــا مگــردانالهــا، مــن و محمــد را بيــامرز و كســي ديگــر را در آمــرزش شــري
تو امر واسعي را منحصـر و محصـور   : خنديدند و سپس فرمودند حضرت پيامبر 

اي از  گردانيدي، هنگامي كه آن اعرابي خواست از مسجد بيـرون بـرود در گوشـه   
آن اعرابي پس از آن  ... مسجد پاهايش را از هم باز كرد و همانجا به ادرار نشست

شـوند، بـه    پدر و مـادرم فـداي رسـول اهللا    : كه متوجه اشتباه خود گرديد، گفت
مسـجد جـاي   : سوي من برخاست نه مرا سرزنش نمود و نه دشنامم داد، تنها فرمود

سـپس  . ادرار نيست، همانا مسجد براي ذكر اهللا و نمازخوانـدن سـاخته شـده اسـت    
(دستور دادند كه بر ادرار او دلوي آب بريزند حضرت پيامبر 

57F

2(. 
شرح اين حديث نكات و فوايدي را ذكر نموده است، در  /عالمه ابن حجر 

 :منجمله اين كه
                                           

رجاله : گفته» المجمع«هيثمي در . 220، ص 11، ج 11552: رواه الطبراني، الكبير، ش -)1(
 .10/  2رجال الصحيح 
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 ﴾54﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

در صورتي كه فرد جاهل و نادان از روي سركشـي و عنـاد مرتكـب جـرم و      -
خطا نشده باشد با نرمي و لطف بايد با او برخورد نمود و از تعنيف و سختي پرهيـز  

 .شته باشدبايد كرد، به ويژه اگر آن شخص نياز به تأليف قلب و دلجويي دا
احتراز و پرهيز از نجاست و امر به معروف و نهي از منكر در قلوب اصـحاب   -

قبل از اذن ايشـان بـه انكـار     جاي گرفته بود و از اين رو در حضور آن حضرت 
 .منكر مبادرت ورزيدند

شدن موانع بالفاصله بايد  گردد كه پس از برطرف نيز از اين حديث معلوم مي -
پس از فراغت آن اعرابي دستور دادند  زيرا حضرت پيامبر  ؛برد مفاسد را از بين

(كه بر ادرار او آب بريزند
58F

1(. 
 

 :بيان عظمت خطا) 9(
با رواياتي  حضرت عبداهللا بن عمر و محمد بن كعب و زيد بن اسلم و قتاده 

ما افرادي شكموتر، : مشابه نقل كرده اند كه مردي در غزوه تبوك گفت
نديده ايم، ) پيامبر و اصحاب(تر در هنگام جنگ از اين قاريان  دل دروغگوتر و بز

گويي، تو منافقي، من حتماً  تو دروغ مي: گفت حضرت عوف بن مالك 
برخاست و  سازم، حضرت عوف  را از اين گفتار تو آگاه مي حضرت پيامبر 

و را از اين سخن آگاه كند، اما ديد كه قرآن پيش از ا رفت تا حضرت پيامبر 
نازل شده بود، آن مرد كه بارش را بسته و بر شترش سوار بود  بر آن حضرت 

يا رسول اهللا، ما غرق در سخن بوديم و بازي : آمد و گفت ن حضرت آنزد 
كرديم و براي اين كه مسافت طوالني راه را احساس نكنيم از هر دري سختي  مي
بينم كه تنگ پاالن  او را ميگويا هم اكنون : گويد مي گفتم، عبداهللا بن عمر  مي

آلوده كرده  ها پاهاي او را زخمي و خون را گرفته و سنگ شتر حضرت پيامبر 
 كرديم، حضرت پيامبر  ما غرق در سخن بوديم و بازي مي: گويد و او مي

 ﴿: فرمودند                ﴾)59F٢(. 

                                           
 .325 – 324/  1الفتح  -)1(
 .65: سورة توبه، آية -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾55﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 .»كرديد هاي او و پيغامبر او تمسخر مي به خدا و آيهآيا  بگو«
فرمودنــد و چيــزي اضــافه بــر ايــن نيــز  بــه او توجــه نمــي و حضــرت پيــامبر 

 .گفتند نمي
اينگونه روايت كرده  بابن جرير اين واقعه را از حضرت عبداهللا بن عمر 

ما افرادي شكموتر، دروغگوتر و : است، مردي در غزوه تبوك در مجلسي گفت
تو : ايم، مردي از اهل مجلس گفت هنديدترسوتر در هنگام جنگ از اين قاريان 

را باخبر خواهم نمود، و  گويي، بلكه تو منافق هستي من رسول اهللا  دروغ مي
من آن مرد را ديدم كه : گويد مي بقرآن در اين باره نازل شد، عبداهللا بن عمر 
ها پاهايش را زخمي  ه و سنگگرفت خود را به تنگ پاالن شتر حضرت پيامبر 

كرديم،  يا رسول اهللا، ما غرق در سخن بوديم و بازي مي: گفت كرده بود و او مي

﴿: فرمودند و رسول اهللا                    

          ﴾)60F١(. 

كرديـد، عـذر خـواهي     هاي او و پيغـامبر او تمسـخر مـي    يا به خدا و آيهبگو آ«
 .»آوردن كافر شديد نكنيد شما پس از ايمان

 
 :بيان ضرر و زيان خطا) 10(

در سـفر جـايي منـزل     هنگامي كه حضـرت پيـامبر   : گويد ابوثعلبه خُشني مي
حضرت پيـامبر  شدند،  هاي اطراف پراكنده مي ها و رودخانه گرفتند مردم به دره مي
 اين تفرق و پراكنـدگي شـما از شـيطان اسـت، از آن بـه پـس هرگـاه        : فرمودند

ــامبر  ــي  حضــرت پي ــزل م ــار يكــديگر    در جــايي من ــد، همــه يكجــا و كن گرفتن
شد، همه زير آن جا  شود اگر چادري بر آنها گسترده مي نشستند، حتي گفته مي مي
(گرفتند مي

61F

2(. 

                                           
دارالكتب، رجال اين حديث همگي از رجال صحيح . ط 333/  14تفسير ابن جرير طبري  -)1(

هستند، مگر هشام بن سعد، طبري نيز آن را روايت كرده است، الصحيح المسند من اسباب 
 .17: النزول ص
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 ﴾56﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

كردي كه اگـر بـر    است كه حتي تو گمان مي و در روايتي ديگر اينگونه آمده
(گيرد آنان چادري بگستري همه را دربر مي

62F

1(. 
تا چه انـدازه مراقـب احـوال و اوضـاع اصـحاب       بينيم كه حضرت پيامبر  مي

اي بايد بـر مصـلحت    گيريم كه هر فرمانده خويش بودند و از اين حديث درس مي
 .سپاهيان خويش حريص باشد و به آن بينديشد

انـدازد و   دشمن را بر آنان بـه طمـع مـي    ،رق و پراكندگي لشكر هنگام اتراقتف
(ترساند شيطان بدين وسيله مسلمانان را مي

63F

2(. 
(كند تفرق و پراكندي امكان كمك به همديگر را از لشكر سلب مي

64F

3(. 
بـر توجيهـات و    ب در امور خيـر يابيم كه چگونه اصحا نيز از اين حديث درمي

 .نمودند عمل مي مبر رهنمودهاي حضرت پيا
باشـد،   اي براي بيان عظمت و زيان خطا مـي  نيز نمونه حديث نعمان بن بشير 

) در هنگـام نمـاز  (هـاي خـود را    يـا صـف  : فرمودند حضرت پيامبر : گويد او مي
(اندازد شما اختالف مي راست كنيد و يا اين كه خداوند در ميان

65F

4(. 
از نعمـان بـن   : گويـد  ه كه مـي در صحيح مسلم از سماك بن حرب روايت شد

هـاي مـا را    صـف ) هميشه هنگام نمـاز ( حضرت پيامبر : گفت بشير شنيدم كه مي
كند، تا اين كه بـه نظـر    اي كه گويا با آن تيرها را راست مي كرد به گونه راست مي

نمودن صف را از وي فـرا گرفتـه ايـم، روزي بـر مصـلي       ايشان رسيد كه ما راست
كه تكبير گويد، مـردي را ديـد كـه سـينه اش از صـف جلـو        ايستاد و نزديك بود

هايتـان را راسـت كنيـد و گرنـه      صـف ! اي بندگان خـدا : آمده بود، ايشان فرمودند
(اندازد خداوند ميان شما اختالف مي

66F

5(. 
در : فرمودنـد  روايت نمـوده كـه حضـرت پيـامبر      نسائي از حضرت انس 

هايتـان را بـا همـديگر برابـر      گـردن  صف نماز بهم بچسپيد و نزديك هم بايستيد و

                                           
 .44/  14الفتح الرباني،  -)1(
 .292/  7عون المعبود،  -)2(
 .130/  6دليل الفالحين،  -)3(
 .717: فتح، ش -)4(
 .436: مسلم، ش -)5(



   

 
  
 
 

 

 ﴾57﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بيـنم   كنيد، سوگند به آن خدايي كه نفس محمد به دست اوست، من شيطان را مي
(شود ها وارد مي صف) خلل(اي سياه رنگ از ميان  كه بسان بزغاله

67F

1(. 
نـودن خطاكـار بسـيار     پس تبيين و توضيح مفاسد و عواقب شوم خطا براي قانع

گـردد و گـاهي بـه     طا تنها گريبانگير خطاكار مـي مهم است، گاهي عاقبت شوم خ
آن را در  /نوع اول موردي است كه ابـوداود   ةكند، نمون ديگران نيز سرايت مي

آورده است كه مـردي بـاد    بكتاب سنن خويش از حضرت عبداهللا بن عباس 
بــاد چــادر  در دوران حضــرت پيــامبر : را نفــرين نمــوده و بنــا بــه روايــت مســلم

بـاد را  : فرمودنـد  آن مرد باد را نفـرين كـرد، حضـرت پيـامبر      شخصي را كشيد
زيرا آن مأمور است و هركس چيـزي را كـه شايسـته نفـرين و لعنـت       ؛نفرين مكن

(گردد نيست، نفرين كند، آن نفرين بر خود او باز مي
68F

2(. 
در كتـاب صـحيح خـود از     /مثال نوع دوم موردي اسـت كـه امـام بخـاري     

كند كـه در محضـر رسـول اهللا     ه و او از پدرش روايت ميعبدالرحمن ابن ابي ابكر
        شخصي، كسي ديگر را تعريف نمـود، و در روايـت مسـلم اينگونـه آمـده كـه

در فالن و فالن مـوارد كسـي از او    يا رسول اهللا، پس از رسول اهللا : مردي گفت
(برتر نيست

69F

3(. 
يـن جملـه را   واي بر تو، گردن رفيقت را شكستي، ا: فرمودند حضرت پيامبر 

هركس از شما كه ناگزير شد كه بـرادر  : چندين بار تكرار نموده و سپس فرمودند
پنـدارم، و   مـن فالنـي را اينگونـه مـي    : مسلمانش را بستايد پس بايد اينگونه بگويـد 

پندارم،  كنم او را چنين و چنان مي حسابش با خداوند است، من كسي را تبرئه نمي
(سد ذكر كندشنا و موردي را كه از او مي

70F

4(. 
 اسـلمي  از حضرت محجن » االدب المفرد«در  /و در روايت امام بخاري 

مردي  در داستاني كه نقل مي كند آمده كه در مسجد بوديم كه حضرت پيامبر 
كـرد، ايشـان از مـن پرسـيد كـه آن       سجده و ركوع ميو خواند  را ديد كه نماز مي

                                           
 .785: صحيح سنن نسائي، ش -)1(
 .4102: ، صحيح ابي داود، ش4908: ابوداود، ش -)2(
 .3000: صحيح مسلم، ش -)3(
 .، كتاب الشهادات2662: الفتح -)4(



   

 
  
 
 

 

 ﴾58﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

رسـول اهللا او فالنـي اسـت و فـالن و      يا :مرد كيست؟ من آن مرد را ستودم و گفتم
او ) گفـتم (و در روايتي ديگر در االدب المفرد نيز آمده كـه  ) خوبي را دارد(فالن 

: فرمودنـد  خوانـد، حضـرت پيـامبر     فالني است و از همه اهل مدينه بهتر نماز مي
(گردد بس كن، مواظب باش كه او نشنود كه موجب هالكت و تباهي وي مي

71F

1(. 
: گويـد  آمـده كـه مـي    در صحيح بخـاري از حضـرت ابوموسـي    در روايتي 
سـتود و در مـدح او مبالغـه     شنيدند كـه شخصـي، مـردي را مـي     حضرت پيامبر 

) فرمودنـد (شـما او را هـالك كرديـد و يـا     : فرمودنـد  كرد، حضـرت پيـامبر    مي
(كمرش را شكستيد

72F

2(. 
ه آميـز آن  اي نادرسـت و مبالغـ   براي اين خطاكار كـه بگونـه   حضرت پيامبر 

زيـرا مـدح و تعريـف     ؛ستود، عاقبت نامطلوب خطايش را بيان فرمودنـد  مرد را مي
گردد كه در قلب آن فرد غـرور و تكبـر و خودپسـندي پديـد      آميز سبب مي مبالغه

آيد و چه بسا به شهرت خويش بسنده كند و از انجام اعمال صالح سست گردد، و 
د آيد و اين امر سبب هالكت و تبـاهي او  بردن از مدح در قلبش ريا وجو يا با لذت

با تعابير متفـاوتي آن را بيـان    كه حضرت پيامبر است گردد، و اين همان مطلبي 
و يـا  » گـردن او را قطـع كرديـد   «يا » او را هالك كرديد«: جمالتي مانند ؛فرمودند

 .»كمر او را شكستيد«
ن مطمـئن  كنـد و آنچـه را كـه بـرآ     گـويي مـي   گاهي ستايشگر در مدح گزاف

كنـد و چـه بسـا     گويد، و بر چيزي كه از آن اطالعـي نـدارد اعتمـاد مـي     نيست مي
كشـد،   گويد، و گاهي فرد ستوده شـده آن مـدح را بـه رخ ديگـران مـي      دروغ مي

آيـد علـي االخـص اگـر فـرد ممـدوح و       مـي  آنگاه بال و مصيبتي بزرگ به وجود 
(ستوده شده ستمگر و يا فاسق باشد

73F

مطلقـاً از مـدح و سـتايش     به صورت كلي و .)3
اشخاصي را در حضور آنان سـتوده انـد، و در    نهي نشده است و حضرت پيامبر 

                                           
 .است اين حديث حسن: آلباني گفته. 137: صحيح االدب المفرد -)1(
 .2663: الفتح، ش -)2(
 .478/  10الفتح،  -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾59﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

باب نهي از «عنوان باب در صحيح مسلم توضيح مهمي بيان شده است، آنجا آمده 
 .)74F1(»اي رود مدح در صورتي كه در آن افراطي باشد و يا بر ممدوح بيم فتنه

رساند و هرگاه  ، مدح و تعريف به او زياني نميداند مي كسي كه خود را مقصر
زيرا كه او ماهيـت و حقيقـت    ؛شود خورد و غره نمي ستايش شود به آن فريب نمي

هرگـاه كسـي را در حضـور    : شناسـد، علمـاي سـلف فرمـوده انـد      نفس خود را مي
ـ  لَـا  ما لي اغْفر اللَّهم«: خودش ستودند، پس بايد اينگونه دعا كند لَمعلَـا  ونَ،يو 

 .)75F2(»يظُنونَ مما خيرا واجعلْنِي يقُولُونَ، بِما تؤاخذنِي
گوينـد   دانند مغفرت كن و به آنچـه مـي   آن گناهم را كه آنان نمي! پروردگارا«

 .»پندارند، بهتر بگردان مرا مؤاخذه مكن، و مرا از آنچه مي
 

 :آموزش عملي خطاكار) 11(
تر از آموزش تئـوري و   تر و عميق زش عملي تأثيري قويدر بسياري مواقع آمو

ــامبر   ــرت پي ــري دارد، حض ــرجيح    نظ ــي را ت ــوزش عمل ــوارد آم ــياري م در بس
رفـت،   كند كه او نزد حضـرت پيـامبر    جبير بن نفير از پدرش نقل مي ،دادند مي

اي ابـوجبير وضـو بگيـر،    : ايشان دستور دادند كـه آب آوردنـد و سـپس فرمودنـد    
اي ابـوجبير از  : به وي فرمودنـد  ابتدا آب در دهان نمود، حضرت پيامبر ابوجبير 

كنند، سپس ايشان آب طلبيدند و ابتدا  دهان شروع نكن، كافران از دهان شروع مي
از آن تـا سـه بـار مضمضـه و     ها را تا مچ شستند و آنها را پاك نمودند، پـس   دست

(استنشاق
76F

ويش را شسـتند و پـس از آن   نمودند و بعد از آن تـا سـه بـار چهـره خـ      )3
دست راست و سپس دست چپ هريكي را سه بار تا آرنج شسـتند و سـر خـود را    

(مسح نموده و پاهاي خويش را شستند
77F

4(. 
آن » كننـد  كافران از دهان شروع مي«با جمله  در اين داستان حضرت پيامبر  

د كه كافران صحابي را از كار و روش نادرستش متنفر نمودند و شايد معنا اين باش

                                           
 .كتاب الزهد والرقائق، صحيح مسلم -)1(
 .2820: ، شلصحيحةا لسلسلة، ا46/  1رواه البيهقي، السنن،  -)2(
 .كردن آب در دهان و بيني -)3(
 .2820: الصحيحه، ش السلسلة، 46/  1رواه البيهقي، السنن  -)4(



   

 
  
 
 

 

 ﴾60﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

(شـويند  هايشـان را نمـي   ببرنـد، دسـت   قبل از اين كه دست را در آب فرو
78F

و ايـن  . )1
 .واهللا اعلم ،دليل عدم محافظت آنان بر نظافت است

 
 :معرفي جايگزين مناسب) 12(

نماز  هنگامي كه با حضرت پيامبر : گويد مي حضرت عبداهللا بن مسعود 

هللا من عباده، السالم عىل السالم عىل ا«: فتيمگ اينگونه مي) در تشهد(خوانديم  مي

السالم عىل جربيل، « :)ميگفت و در روايت نسائي آمده كه مي( »فالنفالن و

 »السالم عىل اهللا«نگوييد : فرمودند حضرت پيامبر . )79F2(»السالم عىل امليكائيل

 للَّه، تالتحيا«: هاي خداوند است، بلكه اينگونه بگوييد زيرا سالم يكي از نام
اتلَوالصو ،اتبالطَّيو المالس كلَيا عهأَي بِيةُ النمحرو اللَّه ،هكَاتربو الما السنلَيلَى ععو 

زيرا اگر چنين بگوييد اين دعا شامل تمامي بندگان در ( »الصالحني اللَّه ادعب
 أنَّ وأَشهد اهللا، إالَّ إله ال أَنْ أَشهد«) گردد آسمان و يا ميان زمين و آسمان مي

(كنيد سپس بهترين دعا را انتخاب و با آن دعا »ورسولُه عبده محمداً
80F

3(. 
كند او  روايت مي اي ديگر در اين باره حديثي است كه حضرت انس  نمونه

دنــد، اثــر در قســمت قبلــة مســجد بلغمــي دي روزي حضــرت پيــامبر : گويــد مــي
يشان برخاسـتند و آن را بـا دسـت    نمايان گشت، ا ناراحتي بر چهره آن حضرت 

ــد خــو ــد و پــس فرمودن ــاك نمودن ــا   : يش پ هنگــامي كــه شــما در نمــاز هســتيد ب
پروردگـار ميـان شـما و قبلـه     ) يا اين كه فرمودنـد (كنيد،  پروردگارتان مناجات مي

د، بلكه سمت چپ و يـا زيـر   است، پس هيچكسي از شما به طرف قبله خلط نينداز
پاي خود تف كند و سپس گوشة چادرش را گرفته و در آن آب دهان انداختند و 

(يا اينگونه خلط را دفع كند: دو طرف آن را بهم ماليده و فرمودند
81F

4(. 

                                           
هنگامي كه ايشان را از شرح حديث پرسيدم برايم  /بدالعزيز باز اين مطلب را شيخ ع -)1(

 .بيان نمود
 .1119: كتاب التطبيق، باب كيف التشهد االول، صحيح سنن نسائي، ش: المجتبي -)2(
 .835رواه البخاري، فتح  -)3(
 .405رواه البخاري، الفتح  -)4(



   

 
  
 
 

 

 ﴾61﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

ه كه هيچ احدي جلوي رو و سـمت راسـت خـود تـف     دو در روايتي ديگر آم
(ايش بيندازدنكند، بلكه آب دهان را سمت چپ و يا زير پ

82F

1(. 
بـالل  : گويـد  روايـت شـده كـه مـي     مثالي ديگر از حضرت ابوسعيد خدري 

از وي  آورد، آن حضـرت   نـزد حضـرت پيـامبر    » برنـي «نوعي خرمـا بـه نـام    
مقـداري خرمـاي نـامرغوب    : اين خرما از كجاست؟ بالل در جواب گفـت : پرسيد

خرمـاي  (خرما فروختم تا به شما داشتيم من دو پيمانه از آن را به يك پيمانه از اين 
اين عمل رباست، عين ...  أوه ،أوه: آنگاه فرمودند بدهم، حضرت پيامبر ) بهتري

بخري ابتدا خرماي خود را ) خرماي بهتري(رباست چنين مكن، و هرگاه خواستي 
(بفروش و با پول آن خرماي مرغوب بخر

83F

2(. 
بـراي ايشـان خرمـاي     امبر يكي از بردگان حضرت پي: در روايتي ديگر آمده

و مقـداري خشـكيده بـود، آن    » بعـل «آورد، خرماهاي آن حضرت از نـوع  » ريان«
ايـن يـك   : ايـن خرماهـا را از كجـا آوردي؟ او گفـت    : از او پرسـيدند  حضرت 

: فرمودنـد  پيمانه خرما را به دو پيمانه از خرماهاي خود خريـده ام، آن حضـرت   
اي نيست، بلكه ابتدا خرماي خود را بفـروش و از   ستهاين كار را مكن، اين كار شاي

(پول آن هر خرماي كه خواستي، بخر
84F

3(. 
امر معروف و نهـي از منكـر مشـغولند، هنگـام      به در روش برخي از داعيان كه

شـود و   انكار برخي منكرات و اشتباهات مردم نوعي قصور و كوتاهي مشاهده مـي 
اعـالم حرمـت آن منكـر و اشـتباه اكفتـا      نمـودن و   آن اين كه آنهـا تنهـا بـر تخطئـه    

كنند، بدون اين كه جايگزيني مناسب و بهتر معرفي كنند و يا اين كـه برايشـان    مي
بيان كنند كه هرگاه خطايي سر زد، بايد چكار كنند؟ روش شرع اين است كـه در  

كنـد، هنگـامي كـه     عوض هر منفعت حرامي جايگزيني مناسب و حالل معرفي مي
كاح مشروع گرديد و هنگامي كه ربا حرام گرديد بيع و معامله جايز حرام شد ن ازن

گوشت حيوانات و پرندگان درنده و  شد ومردار  خوكو مباح شد و هنگامي كه 
 .شكاري حرام شد، گوشت حيوانات ذبـح شـده اهلـي حـالل اعـالم شـد، و غيـره       

                                           
 .412: الفتح -)1(
 .2312: رواه البخاري، الفتح -)2(
 .67/  3مسند احمد،  -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾62﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

مرتكب كار محرم و نامشروعي گـردد، شـرع بـراي او    عالوه برآن هرگاه شخصي 
راه نجات و مخرجي با توبه و كفاره بيان نموده است كه در بحث كفاره به تفصيل 
بيــان شــده اســت، پــس داعيــان بايــد در معرفــي جــايگزين مناســب و راه نجــات و 

(خالصي از خطا از شرع مقدس پيروي كنند
85F

1(. 
زين بهتر به توان و نيروي فكري داعـي  بايد توجه داشت كه مسأله معرفي جايگ

بستگي دارد، گاهي امري خطاست و بايد از آن امتناع ورزيـد، امـا بـه دليـل فسـاد      
احوال و دوري مردم از شرع الهي، فـي الواقـع بـراي آن جـايگزين مناسـبي يافـت       

شود، و يا اين كه داعي جايگزين بهتري را در ذهن خود آماده ندارد، و يا اين  نمي
اي ندارد، در چنين  هاي بهتر نينديشيده و در اين مورد سر رشته ه امر جايگزينكه ب

شناسد، اما بازهم بايد منكـر   مواردي با وجود اين كه داعي جايگزين بهتري را نمي
را انكار نموده و به تغيير و تصحيح خطا بپردازد، چنين مواردي در باره معامالت و 

شورهاي غير مسلمان سرچشمه گرفته و با تمـام  هاي مالي كه از مجتمعات و ك نظام
هايي كه با شـريعت اسـالمي دارنـد، بـه جوامـع مسـلمانان        ها و ناسازگاري مخالفت

افتد و متأسفانه چنان كوتاهي و ضعفي دامنگير مسلمانان  منتقل شده، زياد اتفاق مي
شـته  هـاي بهتـر و مناسـب و معرفـي آن بـاز دا      گشته كه آنان را از ايجاد جـايگزين 

هاي بهتـر   توجهي و نقص است و گرنه منهج الهي جايگزين است، اين فقط نوع بي
كند كـه برخـي    و مناسب فراواني دارد كه زحمت و مشقت را از مسلمانان دور مي

 .از مردم از آن آگاه و بسياري ديگر غافل هستند
 :كند راهنمايي به آنچه از وقوع خطا جلوگيري مي) 13(

كند كه آنان به همراهي حضـرت   ن حنيف از پدرش نقل ميابوامامه بن سهل ب
به طرف مكه حركـت كردنـد و چـون بـه وادي خَـزَّار در منطقـه جحفـه         پيامبر 

اندام بود و پوستي روشـن و   كه مردي خوش رسيدند، حضرت سهل بن حنيف 
نگريسـت،   سفيد داشت آنجا غسل نمود، عـامر بـن ربيعـه در حـالي كـه بـه او مـي       

!! اي را نيز به اين زيبايي و روشني، نديده ام ي پوست دوشيزهتاكنون حت من: گفت
هـوش شـد و بـر زمـين افتـاد، مـردم نـزد حضـرت          همـان دم بـي   حضرت سهل 

                                           
يكي از موارد معرفي جايگزين بهتر، ذكرنمودن و معرفي حديث صحيح است كه انسان را  -)1(

 .گرداند نياز مي از حديث ضعيف يا ساختگي بي



   

 
  
 
 

 

 ﴾63﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

هـوش افتـاده و حتـي     او بـي ! يا رسول اهللا سـهل را دريـاب  : رفتند و گفتند پيامبر
ي مشـكوك  سـ آيـا بـه ك  : فرمودنـد  دهد، حضرت پيامبر  سرش را نيز تكان نمي

ن ربيعـه بـه سـويش    عـامر بـ  : گفتنـد ) كـرده باشـد؟  ) مچشـ (كه او را نظر (هستيد؟ 
عامر را فرا خواندند و بر او بـه خشـم آمـده و     ، حضرت پيامبر نگريسته است مي

هنگامي كه از زيباييش  كشند؟ چرا شان را مي چرا افرادي از شما برادران: فرمودند
چـرا بـرايش دعـاي خيـر و بركـت      (» فيـك بـارك اهللا  «به شگفت آمـدي، نگفتـي   

سپس به عامر دستور دادند كه غسـل كنـد و عـامر نيـز در ظرفـي غسـل       ) نكردي؟
 اي بـر سـر و پشـت حضـرت سـهل       نمود، و پـس از آن آب غسـل را بـا كاسـه    

با مردم حركـت كـرد، گويـا اصـالً بـه او       ريختند، عصر آن روز حضرت سهل 
(زياني نرسيده است

86F

1(. 
از محمد بن ابي امامه بن سهل بن حنيـف آمـده كـه     /ام مالك در روايت ام

م سـهل بـن حنيـف در خَـزّار     پـدر : گفـت  كه از پدرش شنيده كه مي گويد وي مي
مـردي   اي را كه به تن داشت بيـرون آورد و غسـل نمـود، حضـرت سـهل       جبه

كـرد،   ن ربيعـه كـه او را نگـاه مـي    پوستي زيبا و روشن داشت، عـامر بـ   سفيد بود و
اي را به اين روشني و زيبـايي نديـده ام، در    من تاكنون حتي پوست دوشيزه: تگف

 به شدت تب كرد، بـه حضـرت پيـامبر     پي آن و در همان جا حضرت سهل 
توانـد همـراه    به شدت تـب كـرده اسـت و نمـي     اطالع دادند كه حضرت سهل 

ايشـان  داستان را بر نزد وي آمدند و حضرت سهل  ايشان بيايد، آن حضرت 
شان را  چرا برخي از شما برادران: فرمودند) به عامر( بازگو كرد، حضرت پيامبر 

كشند؟ چرا براي او دعاي خير و بركت نكردي؟ همانا زخم چشم حـق اسـت،    مي
آب وضـو  (سپس عامر را دستور دادند كه وضو بگيرد، و عامر نيز وضو گرفـت و  

بـه   با حضرت پيـامبر   شامگاه حضرت سهل ) ريختند را بر حضرت سهل 
(راه افتاد و هيچگونه مشكلي نداشت

87F

2(. 
 :بر داشت اين داستان نكات زيرا در

                                           
 .107/  5هيثمي گفته رجال احمد رجال الصحيح، المجمع . 486/  3المسند  -)1(
 .1972: موطا، ش -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾64﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 .زار و اذيت برادر مسلمانش گرددآسبب كه گرفتن مربي بر كسي  خشم -
 .گردد نمودن زيان و ضرر ناشي از خطا كه گاهي منجر به قتل مي بيان -
 .دارد ايذاي مسلمان باز مي كردن به آنچه از وقوع ضرر و راهنمايي -
 

پرهيز از برخورد مسـتقيم بـا خطاكـار و اكتفـانمودن بـه      ) 14(
 :تذكر عمومي

چـرا  : فرمودند روايت شده كه حضرت پيامبر  از حضرت انس بن مالك 
كنند، و در اين  شان را به سوي آسمان بلند مي هاي برخي از مردم هنگام نماز چشم

يا از اين كار باز آيند و گر نه بينايي آنـان  : ي فرمودندباره به تندي سخن گفتند حت
(گرفته خواهد شد

88F

1(. 
م داشـت  انـ » بريـره «خواست كنيزي كه  مي لو هنگامي كه حضرت عايشه 

بـراي   )89F2(»والء«بخرد، صاحبان آن كنيز راضي نشدند، مگر به ايـن شـرط كـه حـق     
اي ايـراد   ، خطبـه اطـالع يافتنـد   آنان محفوظ بماند، هنگامي كه حضـرت پيـامبر   

چــرا برخــي از مــردم شــروطي : نمــوده و پــس از حمــد و ثنــاي خداونــد فرمودنــد
بـا تعـاليم آن   (گذارند كه در قرآن وجود ندارد؟ هر شرطي كه در قرآن نباشـد   مي

باطل است گرچه صد شرط هم باشند، حكـم و قضـاي الهـي    ) مغايرت داشته باشد
حـق كسـي   » والء«نـد موثـق اسـت،    و شرط خداو) كه اجرا گردد(سزاوارتر است 

(است كه برده را آزاد كرده باشد
90F

3(. 
كـاري انجـام دادنـد و     روايت نمود كه حضرت پيامبر  لحضرت عايشه 
آن كـار را  (دادن آن اجازه دادنـد، امـا بـا وجـود ايـن افـرادي        مردم را نيز به انجام

 حضـرت پيـامبر   دادن آن كار پرهيز نمودند، و چون  از انجام) نامناسب دانسته و
چرا افـرادي از  : اي ايراد نموده و پس از حمد خداوند فرمودند اطالع يافتند، خطبه

                                           
 .750: ، شرواه البخاري، فتح -)1(
 .برد، مترجم اي از او مي ارثي كه انسان آن را به سبب آزادي برده -)2(
: امام بخاري اين داستان را در مواضع متعددي در كتاب صحيح خويش آورده است، نگا -)3(

 .5636: الفتح، ش



   

 
  
 
 

 

 ﴾65﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

روزند؟ به خدا سوگند من در معرفـت   دادن كاري كه من انجام داده ام إبا مي انجام
(و خشيت الهي از همه آنان برترم

91F

1(. 
بلغمـي  در جانب قبلة مسجد  حضرت پيامبر : گويد مي حضرت ابوهريره 

چـرا افـرادي هنگـامي    : مشاهد فرمودند، و در پي آن رو به مردم نموده و فرمودنـد 
اندازند؟ آيا مگر شـما   ايستند، جلوي روي خود آب دهان مي كه رو به خداوند مي

پسنديد كه كسي رو به شما آب دهان بيندازد؟ پس شما در سمت چـپ و زيـر    مي
ود، در چادر خود تف كنيـد و آن را  پاي خود آب دهان بيندازيد، و اگر ممكن نب

(بهم بماليد
92F

2(. 
در نماز صبح  نسائي در كتاب سنن خويش روايت نموده كه حضرت پيامبر 

نماز  سورة روم را خواندند و آيات بر او ملتبس شد، هنگامي كه حضرت پيامبر 
ي و خواننـد، بـه خـوب    چرا برخي از افراد كه با ما نماز مـي : را تمام كردند، فرمودند

(سازند قرآن را بر ما مشتبه مي) با اين كار خود(گيرند، آنان  كامالً وضو نمي
93F

3(. 
هــاي زيــادي وجــود دارد كــه همــه در ايــن امــر  در ايــن مــورد شــواهد و مثــال

زدن به خطاكار و  مشتركند كه خطاكار را نبايد رسوا كرد، اسلوب تعريض و كنايه
 :شماريم له آن موارد زير را برميعدم رويارويي با وي فوايدي دارد كه از جم

داشـتن او از اغـواي شـيطاني و     پرهيز از واكنش منفي خطاكـار و دور نگـاه   -1
 .تحريك وي به انتقام شخصي و دفاع از نفس

                                           
 .6101: الفتح، ش -)1(
 .550: صحيح مسلم، ش -)2(
اين حديث ثقه هستند، حافظ در باره عبدالملك بن رجال . 156/  2المجتبي : سنن نسائي -)3(

از ابي روح  /ثقه عالم تغير حفظه و ربما دلس، اين حديث را امام احمد : گويد عمير مي
ما را نماز داد و در نماز سورة روم  حضرت پيامبر : الكالعي اينگونه روايت نموده است

وضو  شيطان به سبب افرادي كه بي :را خواند، برخي آيات بر او مشتبه شد، ايشان فرمودند
آيند، اين آيات را بر ما ملتبس نمود، هرگاه به نماز آمديد به خوبي وضو  به نماز مي

بگيريد، امام احمد اين حديث را از ضعبه و او از عبدالملك بن عمير نيز روايت نموده كه 
حديث ... ( كرد كه شنيدم كه يكي از اصحاب نقل مي) ابوروح(از شبيب : گويد او مي

و اين حديث را نيز زائده و سفيان از طريق عبدالملك روايت نموده ) مذكور را ذكر نمود
 .473/  3المسند . اند



   

 
  
 
 

 

 ﴾66﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 .گردد، و بر نفس مؤثرتر است اين روش بيشتر مورد قبول واقع مي -2
 ).شود نمي و رسوا. (ماند در اين روش خطاكار نزد مردم ناشناخته مي -3
 .شود كننده افزوده مي بر منزلت مربي و محبت نصحيت -4

نمـودن خطاكـار    زدن براي متوجـه  بايد توجه داشت كه اسلوب تعريض و كنايه
است نه براي رسوانمودن و به تنگناكشانيدن وي، و ايـن در صـورتي خواهـد بـود     

صـورتي كـه    كه وضعيت خطاكار پوشيده باشد و اكثر مـردم او را نشناسـند، و در  
د و مضـايقه و  شناسند، اين اسلوب نوعي توبيخ و سرزنش بسيار شدي مردم او را مي

كند كـه كـاش    گردد، و چه بسا خطاكار تمنا مي وب ميسحرسوانمودن خطاكار م
بودن تأثير اين  شد، امور زير در متفاوت به جاي اين روش با او مستقيماً برخورد مي

كنـد؟ و در حضـور چـه     سي خطـا را عنـوان مـي   اين كه چه ك: اسلوب نقش دارند
شود؟ و اين كه آيا خطا با اسلوبي زننده و برانگيزنده مطـرح شـده و    كسي بيان مي

 يا با اسلوب خيرخواهي و شفقت؟
پس اسلوب و روش برخورد غير مستقيم بـا خطاكـار در صـورتي كـه تـوأم بـا       

 .خواهد شدحكمت باشد، هم براي خطاكار و هم براي ديگران مفيد واقع 
 

 :برانگيختن عامه مردم عليه خطاكار) 15(
اي دقيـق بكـار گرفتـه     اين روش در موارد خاصي كاربرد دارد و بايد بـه گونـه  

بخش نگردد، و اكنون براي اين روش از  آمدهايي منفي و زيان شود، تا موجب پي
 :آوريم مثالي مي سيرت حضرت پيامبر 
آمـد و از همسـايه    حضرت پيامبر  مردي نزد: گويد مي حضرت ابوهريره 

و همسـايه ات را تحمـل   (صـبر كـن   : فرمودند حضرت پيامبر . اش شكايت كرد
آن مرد چندين بار ديگر براي شكايت از آزار و اذيـت همسـايه اش نـزد آن    ) كن

بـه وي فرمودنـد كـه بـرو      حضـرت پيـامبر   ) و در آخـرين بـار  (آمد  حضرت 
و آن مـرد نيـز چنـين كـرد، مـردم      ! كوچه بينداز اسباب و وسايل زندگي ات را در

در  شـدند و او  ديدند علت ايـن كـار را از وي جويـا مـي     كه او را در اين حالت مي
كرد، مـردم   جواب حالت اذيت و آزاري كه از همسايه به او رسيده بود، بازگو مي

ن و خداونـد او را فـال  : گفتنـد  نمودند و مـي  با شنيدن آن، همسايه اش را نفرين مي



   

 
  
 
 

 

 ﴾67﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

به خانه : نزد او آمد و گفت) كه متوجه اشتباه خود شده بود(كند، همسايه .. . فالن
اين پس هرگز از جانب من حركتي نامناسب و آزاردهنده نخـواهي   ات برگرد، از

(ديد
94F

1(. 
د كه در اوضـاعي متفـاوت بـا ايـن     در مقابل اين روش اسلوبي ديگر وجود دار

و حفاظـت خطاكـار از اذيـت و آزار عامـة     د، و اشخاصي ديگر و براي حمايت مر
 .گردد مردم كاربرد دارد كه در فقره بعد بيان مي

 
 :نمودن شيطان عليه خطاكار پرهيز از ياري) 16(

مـردي بـود    در زمان حضـرت پيـامبر   : گويد مي حضرت عمر بن خطاب 
حضـرت  ) بـا گفتـارش  (معـروف بـود، و   » حمـار «كه عبداهللا نام داشت و بـه لقـب   

به جرم شرابخواري او را شـالق   انداخت، حضرت پيامبر  را به خنده مي رپيامب
زده بودند، روزي او را آوردند و به خاطر ارتكاب مجدد همـين جـرم او را شـالق    

خدا نفرينش كند، چندين بـار اسـت كـه او را    : زدند، مردي از ميان جميعت گفت
: فرمودند حضرت پيامبر  )كشد هم از اين كار دست نمي اما باز(زنند،  شالق مي

(دانيد كه او خدا و رسولش را دوست دارد او را نفرين نكنيد، مگر نمي
95F

2(. 
مسـت  ) بر اثر نوشـيدن مسـكرات  (مردي را كه  :گويد مي حضرت ابوهريره 

آوردند و ايشان دستور دادند كه او را شالق بزنند، يكي  بود نزد حضرت پيامبر 
: فرمودند حضرت پيامبر ! ند، او را چه شده؟خدا رسوايش ك: از حاضرين گفت

(شيطان را عليه برادرتان مساعدت نكنيد
96F

3(. 
مردي را كه شراب نوشـيده بـود، نـزد    : گويد و نيز از ايشان روايت شده كه مي

آوردند، ايشان دستور دادند كه او را بزنند، برخي از ما با دسـت   حضرت پيامبر 
را زدنـد، و هنگـامي كـه او برگشـت مـردي       و برخي با كفش و برخي با چـادر او 

                                           
 .4292: ، صحيح ابي داود، ش5153: في حق الجوار، ش: ابوداود، كتاب االدب، باب -)1(
 .67780: رواه البخاري، فتح -)2(
 .6781: فتح -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾68﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

چنين نگوييد و شـيطان را  : فرمودند خدا تو را رسوا كند، حضرت پيامبر : گفت
(عليه او ياري نكنيد

97F

1(. 
بـه اصـحاب گفتنـد كـه او را      و در روايتي ديگر آمده كـه حضـرت پيـامبر    

سـيدي، از  از خداونـد نتر : سرزنش و مالمت كنيد، مردم به او روي آورده و گفتند
در آخـر   ، و سپس رهايش كردند، حضرت پيامبر ...حيا نكردي  رسول خدا 

، پروردگـارا بـر او   او را بـبخش ! پروردگارا: بگوييد) برايش دعا كنيد و: (فرمودند
(كردند مردم با كلماتي افزون بر اين نيز برايش دعا ميمرحمت فرما، بعضي 

98F

2(. 
خـدا تـو را    :مرد برگشت، برخي گفتندهنگامي كه آن : در روايتي ديگر آمده
چنين نگوييد، شـيطان را عليـه او مسـاعدت    : فرمودند رسوا كند، حضرت پيامبر 

(خدا بر تو رحم كند: نكنيد، بگوييد
99F

3(. 
شود كه مسلمان گرچـه بـه معصـيتي مبـتال      از مجموعه اين روايات برداشت مي

ماند و نبايد  ا او باقي ميهم اصل اسالم و اصل محبت خدا و رسول ب گردد، اما باز
آن را از او نفي نمود، و همچنين نبايد بر او چنين دعايي كرد كه شيطان را عليه او 

 .مساعدت كند، بلكه بايد براي او دعاي هدايت، مغفرت و رحمت نمود
 

 :طلب بازآمدن از كار خطا) 17(
أخير نيفتـد و  بازداشتن خطاكار از استمرار در خطا براي اين كه انكار منكر به ت

 .كار از اين هم بدتر نشود، اهميت فراواني دارد
بـه نـام پـدرش سـوگند خـورد، حضـرت        روايت شـده كـه حضـرت عمـر     

زيرا هركس بـه چيـزي غيـر از خـدا سـوگند       ؛از اين سوگند باز بيا: فرمود پيامبر
(خورد، شرك كرده است

100F

4(. 

                                           
 .6777: فتح -)1(
، صحيح سنن ابي داود، 4478: ، ش620/  4ابوداود كتاب الحدود، باب الحد في الخمر  -)2(

 .3759: ش
: اسناده صحيح المسندات: ، احمد شاكر در باره اين حديث گفت300/  2مسند احمد  -)3(

 .7973: احمد شاكر، ش
 .329 :اسناده صحيح، ش: ، احمد شاكر در باره اين حديث گفته47/  1مسند احمد  -)4(
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روز : گويـد  مـي روايـت نمـود كـه وي     ابوداود از حضرت عبداهللا بـن بسـر   
و بـر سـر و گـردن    خواند كه مردي آمـد   منبر خطبه ميبر  جمعه حضرت پيامبر 

خطبـه را  ( حضـرت پيـامبر   ) آمـد  و به قسمت جلوي مسجد مي(شد  مردم رد مي
بنشـين، مـردم را اذيـت    ) همـان جـا كـه هسـتي    : (به وي فرمودند) ناتمام گذاشته و

(كردي
101F

1(. 
نمـوده كــه مــردي نــزد حضــرت  روايــت  بترمـذي از حضــرت ابــن عمــر  

همانــا . آروغ خــود را از مــا بــازدار: فرمودنــد آروغ زد، آن حضــرت  پيــامبر
(تر خواهد بود ر قيامت طوالني دهركس در دنيا بيشتر سير باشد، گرسنگي او

102F

2(. 
در همه اين احاديث در همان لحظة نخست ارتكاب خطـا از خطاكـار خواسـته    

 .كاب آن امتناع ورزدشده كه از خطا بازآيد و از ارت
 

 :راهنمايي خطاكار به تصحيح خطاي خود) 18(
 .نقل شده است اين مورد با چندين اسلوب از حضرت پيامبر 

ساختن خطاكـار تـا خـود بـه تصـحيح خطـاي        تالش براي متوجه -
 :خويش اقدام كند

: گويـد  كـه مـي   مثال اين مورد روايتي اسـت از حضـرت ابوسـعيد خـدري     
مردي را ديـد كـه در    وارد مسجد شدم، آن حضرت  پيامبر  همراه با حضرت

هـم فـرو كـرده بـود و بـا خـود        هاي دستهايش را در وسط مسجد نشسته و انگشت
و خواست او را (با دست به سويش اشاره كرد  كرد، حضرت پيامبر  صحبت مي
رو بـه ابوسـعيد نمـوده و     اما او متوجه نشد، سـپس حضـرت پيـامبر    ) متوجه كند

هـايش را درهـم فـرو     خواند انگشـتان دسـت   هرگاه كسي از شما نماز مي: رمودندف
از شـيطان اسـت و   ) فروكردن انگشتان دو دست در همديگر(» تشبيك« انبرد، همان

                                           
 .989: ، صحيح ابي داود، ش1118: سنن ابوداود، حديث ش -)1(
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، سنن ترمذي، : ابوعيسي در باره اين حديث گفت -)2(

 .343: ، شلصحيحةا لسلسلة، ا2478: ش



   

 
  
 
 

 

 ﴾70﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

نمـاز  ) حكـم (تا زماني كه كسي از شما در مسجد نشسته و از آن خـارج نشـده در   
(است

103F

1(. 
كان داشته باشدصحيح اگر ام طلب انجام دوباره كار به صورت: 

اي از مسـجد   در گوشـه  روايت شده كـه رسـول اهللا    از حضرت ابوهريره 
آمـد و   نشسته بودند كه مردي وارد شد و نماز خواند، و سپس نزد آن حضـرت  

وعليك السالم، برگرد و نماز بخوان همانـا  : فرمودند سالم كرد، حضرت پيامبر 
وبــاره نمــاز خوانــد و ســپس نــزد آن آن مــرد برگشــت و د!! اي تــو نمــاز نخوانــده

وعليك السالم، برگرد و : فرمودند آمد و سالم كرد، حضرت پيامبر  حضرت
يـا  : آن مـرد در مرحلـه دوم يـا سـوم گفـت     !!! اي بخوان همانا تو نماز نخواندهنماز 

هرگـاه خواسـتي نمـاز بخـواني،     : فرمودنـد  رسول اهللا مرا بياموز، حضرت پيامبر 
ر و سپس رو به قبلـه بايسـت و تكبيـر بگـو، و پـس از آن آنچـه از       كامالً وضو بگي

تـا در  ) و درنگ كن(قرآن حفظ داري هرچه ميسر باشد، بخوان و بعداً ركوع كن 
و (ركوع آرام بگيري و سپس سر را بلند كن و راست بايست و سپس سجده كـن  

و سـپس  تا در سجده آرام بگيري و سپس سر را بلند كـن و آرام بنشـين   ) صبر كن
سجده كن و در سـجده آرام بگيـر و پـس از آن سـر را بلنـد كـن و بـا آرامـش و         

(اطمينان بنشين، و سپس با اين كيفيت بقيه نمازت را تمام كن
104F

2(. 
 

 :مالحظات
  حضرت پيامبر      اعمال اطرافيانش را كامالً تحت نظـر داشـتند تـا آنـان را

مسجد شد و نماز  مردي وارد :گويد بياموزند، در روايت نسائي آمده كه راوي مي
بدون ايـن كـه مـا احسـاس كنـيم بـا كنـاره چشـم او را          خواند و حضرت پيامبر 

آمـد و سـالم كـرد     پاييد، و چون آن مرد نماز را تمام كرد، نزد آن حضرت  مي
(... اي برگرد و نماز بخـوان، همانـا تـو نمـاز نخوانـده     : فرمودند حضرت پيامبر 

105F

3( 
 .اطرافيان خويش را تحت نظر داشته باشد پس مربي بايد افعال

                                           
 .25/  2اسناده حسن : و هيثمي در المجمع گفته 54/  3مسند احمد  -)1(
 .6251: فتح ،عةرواه الجما -)2(
 .1008: ، صحيح سنن نسائي، ش193/  2المجتبي  -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾71﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 حكمـت نيسـت، شـايد خـود      كار از خطاكار در تعلـيم وي بـي   ةطلب اعاد
اي  متوجه گردد و خطايش را اصالح كند، خصوصاً اگر اشتباه آشكار باشد بگونـه 

بايست او مرتكب آن گردد، و چه بسا فراموش شده باشد و بدين وسيله به  كه نمي
 .يادش بيايد
   اگر خطاكار خود متوجه اشتباه خود نشد، مربي بايد برايش مفصالً توضـيح

 .دهد
  هرگاه پس از اين كه شخصي مشتاق شناخت مطلبي باشد و آن را جستجو

كند و قلب وي را به خود مشغول بدارد، آن مطلب برايش بيان شـود، ايـن مطلـب    
بندد از اين كه ابتـدائاً   ميگذارد و بهتر در ذهنش نقش  به مراتب بيشتر بر او اثر مي

 .و بدون طلب و جستجو آن مطلب براي او بيان گردد
براي آموزش و تعليم ابزارهاي متفاوت و گوناگوني وجـود دارد و مربـي بايـد    

 .ابزاري كه مناسب حال و موقعيت وي باشد، برگزيند
هاي طلب اعاده كار به صورتي صحيح توسـط خطاكـار مـوردي     يكي از نمونه

عمـر  : گويد روايت نموده كه وي مي از حضرت جابر  /ه امام مسلم است ك
به من خبـر داد كـه مـردي وضـو گرفـت و مقـدار نـاخني از پـايش          بن خطاب 

برگرد و درست وضـو بگيـر،   : او را ديدند و فرمود خشك ماند، حضرت پيامبر 
(آن مرد وضو گرفت و سپس نماز خواند

106F

1(. 
در سـنن خـويش از كَلَـده بـن      /مام ترمذي و مثالي ديگر روايتي است كه ا

صـفوان بـن اميـه مـرا فرسـتاد تـا مقـداري شـير و         : گويـد  حنبل آورده است، او مي
(آغوز

107F

كه در قسمت باالي وادي تشريف داشتند،  و سبزي نزد حضرت پيامبر  )2
حضـرت  . ببرم، و من بدون اين كه سالم كـنم و اجـازه بطلـبم سـر زده وارد شـدم     

(سالم عليكم، آيا وارد شوم؟لبرگرد و بگو ا: ودندفرم پيامبر 
108F

3(. 
 

                                           
 .243صحيح مسلم،  -)1(
 .شود، مترجم شير غليظي كه در ابتداي زاييدن گاو و گوسفند از آنها دوشيده مي -)2(
حديث حسن غريب، صحيح سنن : ، ترمذي در باره اين حديث گفته2710: ترمذي، ش -)3(

 .2180ترمذي، 



   

 
  
 
 

 

 ﴾72﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 :پذير باشد طلب تدارك آن بخشي از خطا كه تصحيحش امكان -
روايـت   بامام بخاري در كتاب صحيح خود از حضرت عبداهللا بن عبـاس  

هيچ مردي با زنـي در خلـوت   : فرمودند حضرت پيامبر : گويد نموده كه وي مي
 يا رسـول اهللا همسـرم بـه حـج    : مردي برخاست و گفتنماند مگر با محرم خويش 

 حضـرت پيـامبر   ) و با او نـرفتم (فالن غزوه ماندم  رفته و من به خاطر شركت در
(برگرد و با همسرت به حج برو: فرمودند

109F

1(. 
 

 :اصالح آثار خطا -
روايت نمـوده اسـت    در سنن خويش از حضرت عبداهللا بن عمر  /نسائي 

من آمدم تا با تـو بـر هجـرت بيعـت     : آمد و گفت مبر كه مردي نزد حضرت پيا
كردنـد، حضـرت    كنم و پدر و مادر خود را در حالي رها كـرده ام كـه گريـه مـي    

اي،  نزد آنان برگرد و همانگونـه كـه آنـان را بـه گريـه انداختـه      : فرمودند پيامبر 
(شادشان كن

110F

2(. 
 

 :پرداخت كفارة خطا -
ي اصالح اپذير نيست، شريعت بر امكان چون تدارك و تالفي برخي از گناهان

هـا را   تـوان كفـاره   هاي ديگري قرار داده است كـه از جملـه آنهـا مـي     آثار آنها راه
كفارة يمين، ظهار، قتل خطا، آميزش و مباشـرت در روز رمضـان و   : برشمرد مانند

 .غيره
 

 :انكار موضع خطا و پذيرفتن باقي) 19(
، در چنـين مـواردي حكمـت تقاضـا     گاهي كل گفتار و يا كـردار خطـا نيسـت   

كند كه تنها موضع خطا بايد مورد ترديد و انكار قرار گيـرد و كـل گفتـار و يـا      مي
در كتـاب صـحيح خـود از     /كردار را نبايـد تخطئـه نمـود، آنچـه امـام بخـاري       

روايت نموده، بر اين نكتـه داللـت دارد، او    بحضرت ربيع بنت معوذ بن عفرا 

                                           
 .5233: ش الفتح، -)1(
 .3881: و صحيح سنن نسائي، ش 143/  7المجتبي  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾73﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

تشـريف آوردنـد و بـر بسـتر مـن      هنگـام ازدواج مـن    ت پيـامبر  حضر: گويد مي
زدن و  شروع كردند به دف آوري آن حضرت  ، و كنيزكان ما با تشريفنشستند

هاي اجداد من كه در جنگ بدر كشته شده بودند، در اين  كردن و ذكر خوبي ندبه
اتفـاقي  دانـد فـردا چـه     در ميان ما پيامبري هسـت كـه مـي   : ميان يكي از آنها گفت

ايــن ســخن را تكــرار نكــن و آنچــه قــبالً  : فرمودنــد افتــد، حضــرت پيــامبر  مــي
(گفتي، بگو مي

111F

1(. 
اين جملـه  : به آن كنيزك گفتند در روايت ترمذي آمده كه حضرت پيامبر 

(گفتي، بگو را رها كن و آنچه قبالً مي
112F

2(. 
د، چنـين نگوييـ  : فرمودنـد  و در روايت ابن ماجه آمـده كـه حضـرت پيـامبر     

(افتد داند كه فردا چه اتفاقي مي كسي غير از خداوند نمي
113F

3(. 
ترديد با چنين برخوردي منصـفانه، خطاكـار بـه انصـاف و عـدل دعـوتگر و        بي

برد و اين امر زمينة مناسبي را براي پذيرش توجيهات داعي و مربي در  مربي پي مي
و مبـارزان بـا    كنـد، امـا متأسـفانه بيسـاري از دعـوتگران      ذهن خطاكـار ايجـاد مـي   

آيند كـه گفتـار و كـرداري را     منكرات با مشاهده اندك خطايي چنان به خشم مي
كه حق و باطل و درست و نادرست در آن آميخته است، به صورت كلـي تخطئـه   

كنند، و اين برخورد نادرست موجـب عـدم قبـول دعـوت و توجيهـات آنـان و        مي
 .گردد باعث عدم انقياد خطاكار مي

طاكار في نفسه خطا نيست، بلكه مناسبتي كه اين كالم را در آن گاهي كالم خ
بر زبان آورده اسـت، اشـتباه اسـت، ماننـد ايـن كـه برخـي از مـردم هنگـام وفـات           

الفاتحـه، و در پـي آن مـردم    : گوينـد  مـي ) و در مجالس ترحيم و تعزيت(شخصي 
مـا قـرآن    گوينـد كـه   كنـد و مـي   خوانند، و اينگونه استدالل مـي  سورة فاتحه را مي

خوانـدن  (اين افراد را بايد تفهيم كرد كه ! خوانيم، خواندن قرآن كه كفر نيست مي
تخصـيص فاتحـه بـدون دليـل شـرعي بـه ايـن        ) فاتحه في نفسه خطـا نيسـت، بلكـه   

                                           
 .5147الفتح،  -)1(
: شاكر، ش. هذا حديث حسن، سنن ترمذي، ط: ابوعيسي در باره اين حديث گفته است -)2(

1090. 
 .1539: ، صحيح سنن ابن ماجه، ش1879: عبدالباقي، ش. سنن ابن ماجه، ط -)3(



   

 
  
 
 

 

 ﴾74﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

مناسبت و آن را نوعي عبادت شمردن، خطاست و اين چيزي جز بدعت نيسـت، و  
بـراي مـردي كـه     ببـن عمـر    اي است كه حضرت عبـداهللا  اين عيناً همان نكته

بيـان نمـود،    »اللَّه رسولِ علَى والسالَم للَّه الْحمد«: اي زد و در پـي آن گفـت   عطسه
 علَـى  والسالَم للَّه الْحمد :گـويم  من هم مـي : فرمود بحضرت عبداهللا بن عمر 

اينگونـه نياموختـه    مـا را  حضرت پيـامبر  ) اما در خصوص اين مورد(، اللَّه رسولِ
 علَـى  للَّه الْحمد«: بگوييم) در چنين مواقع تنها(است، بلكه ما را آموخته است كه 

 .)114F1(»حالٍ كُلِّ
 

 :يدن حق به حقدار و حفظ منزلت خطاكارنبازگردا) 20(
مـردي از  : گويـد  روايت نموده كه او مـي  لك امسلم از حضرت عوف بن م

او را  )115F2(»سلب«از افراد دشمن را كشت و خواست كه  در جنگ يكي» حمير«قبيله 
مقتول را به  »سلَب«لشكر بود  ةراي خود بردارد، حضرت خالد بن وليد كه فرماندب

عـوف بـن   ) و آن را به حساب اموال غنيمت گذاشت، پـس از بازگشـت  (وي نداد 
خالد بـن  به  را از اين ماجرا مطلع ساخت، آن حضرت  مالك حضرت پيامبر 

بـه  : گفـت  او را به وي نـدادي؟ حضـرت خالـد    » سلب«چرا : فرمودند وليد 
آن را بـه او  : فرمودنـد  بـود، حضـرت پيـامبر    ) و افـزون از سـهميه او  «نظرم زياد 

از كار عوف رد شـد، عـوف چـادر او     حضرت خالد  كهبازگردان، و پس از آن
گفته بـودم كـه نـزد    مگر به تو ن! ديدي به آنچه گفتم عمل كردم: را كشيد و گفت

بـا شـنيدن ايـن سـخن      كـنم؟ حضـرت پيـامبر     شكايتت را مي حضرت پيامبر 
را به او مده، ) سلَب(آن ! اي خالد: فرمودند خشمگين شدند و به حضرت خالد 

گذاريد؟ مثال شـما و آنـان    اي خالد آن را به اومده، چرا فرماندهان مرا راحت نمي
چرانـد و سـر موعـد آنهـا را بـه       سـفنداني را مـي  مانند مردي است كه شتر و يـا گو 

نوشـند   برد، آن چهارپايان ابتد آب صفا و زالل چشمه را مي آبشخور و سر آب مي

                                           
 .2738: ترمذي، ش -)1(
سباب و متاعي كه كافر مقتول از قبيل اسب، زره، شمشير و غيره همراه خود داشته و از ا -)2(

 .نظر اسالم همه آن متعلق به كسي است كه او را در جنگ بكشد، مترجم



   

 
  
 
 

 

 ﴾75﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

آري، آنچه صـاف و زالل اسـت از آن   . گذارند آلود را براي چوپان مي و آب گل
(ماند مي) فرماندهان(ها براي آنان  است و تيرگي) رعيت(شما 

116F

1(. 
تـر   با عبارتي كامل ن داستان را از عوف بن مالك اشجعي اي /امام احمد 

اي به سوي شام رفتيم، فرمانـده لشـكر    براي غزوه: گويد روايت نموده است، او مي
به ما ملحق شـد و بـه   » حمير«بود، مردي از نيروهاي امدادي قبيله  خالد بن وليد 

، در مسـير راه  گروه ما پيوست، و جز يك شمشير، اسلحه و چيـز ديگـري نداشـت   
(يكــي از مســلمانان شــتري نحــر

117F

اي از پوســت شــتر  آن مــرد حميــري تكــه كــرد، )2
برداشت و آن را مانند سپر شكل داد و بر زمين انـداخت و بـه وسـيله آتـش آن را     

اي درست كرد، و سـرانجام بـا نيروهـاي     خشك كرد و پس از آن برايش دستگيره
شكل بودند، روبرو شديم و نبـردي  تم» اعهقُض«ها و اعراب قبيله  دشمن كه از رومي

امان درگرفت، در ميان نيروهاي دشمن مردي رومي وجود داشت كـه   سخت و بي
بر اسبي سرخ و سفيد سوار بود و زين اسب و كمربند و شمشيرش طالكوبي شـده  

كـرد، آن   كرد و افراد آنان را شهيد مي بود، و با قساوت تمام به مسلمانان حمله مي
ي در تعقيب او برآمد تا اين كه او را به كمـين انـداخت و از پشـت سـر     مرد حمير

الفاصـله بـا ضـربات    از روي اسب افتاد، و مرد حميري باسب او را پي زد، آن مرد 
 مرد» سلَب«لمانان آن مرد آمد و پي در پي شمشير او را كشت، پس از پيروزي مس

او را كشـته اسـت، حضـرت     رومي را طلبيد و مردم نيز گواهي دادند كه ايـن مـرد  
مقداري از آن مال را به وي داد و باقيمانده را نگاه داشـت، هنگـامي كـه     خالد 

آن مرد به مقر خود نزد عوف برگشت، ماجرا را براي عوف بازگو كرد، عوف بـه  
مال را به تو بدهد و آن مـرد   برگرد و از خالد بن وليد بخواه كه باقيمانده: او گفت

امتناع ورزيد، پـس از آن عـوف نـزد     اما حضرت خالد بن وليد نيز چنين كرد، 
لَب « دانـي كـه حضـرت پيـامبر      مگـر نمـي  : رفت و گفـت  حضرت خالد  سـ «

بلي، عوف : گفت مقتول را به قاتل بخشيده اند؟ حضرت خالد ) اسباب و متاع(
: گفـت  پس چرا سلَب مقتول وي را كامالً به او ندادي؟ حضـرت خالـد   : گفت

                                           
 .64/  12مسلم با شرح نووي  -)1(
 .كيفيت گردن بريدن و ذبح مخصوص شتر، مترجم -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾76﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

اگـر حضـرت   : بود، عوف گفـت ) و پيش از حق او(مال به نظر من خيلي زياد  اين
را ببينم ايشان را از اين مـاجرا آگـاه خـواهم سـاخت، و چـون بـه مدينـه         پيامبر 

فرستاد تا از ايشـان كمـك بطلبـد،     رسيدند عوف آن مرد را نزد حضرت پيامبر 
حضـور داشـت،    را فرا خواند و عوف نيز آنجـا  حضرت خالد  ،آن حضرت 

پرسيدند كه چرا سلَب مقتول اين مرد را بـه   از حضرت خالد  حضرت پيامبر 
و (يا رسـول اهللا بـه نظـر مـن آن مـال زيـاد       : گفت اي؟ حضرت خالد  وي نداده

آن مـال را بـه او بـده، ســپس    : فرمودنـد  بـود، حضـرت پيـامبر    ) بـيش از حـق او  
رد، عوف چادر او را كشـيد و  برخاست و از كنار عوف عبور ك حضرت خالد 

ايـن   آنچه در بارة تو به پيامبر گفته ام برايت كافي است، حضرت پيـامبر  : گفت
اي خالــد آن را بــه او مــده، چــرا : ســخن را شــنيده و خشــمگين شــدند و فرمودنــد

مثال شما و آنان مانند مردي است كه شتر و يـا   د؟گذاري فرماندهان مرا راحت نمي
بـرد و آنهـا آب صـاف و     چراند و سر موعد آنها را سر آب مـي  گوسفنداني را مي
نچـه  آآري، . گذارنـد  آلود را براي چوپان مـي  ب گلآنوشند و  زالل چشمه را مي

) فرمانـدهان (ها بـراي آنـان    است و تيرگي) رعيت(صاف و زالل است از آن شما 
 .ماند مي

خـويش مبنـي   در اجتهـاد   بينيم هنگامي كه حضرت خالد  در اين داستان مي
دستور داد كـه حـق را    بر ندادن سلَب زياد به قاتل به خطا رفت، حضرت پيامبر 

 به صاحبش باز گرداند، اما هنگامي كه مشـاهده فرمودنـد كـه حضـرت عـوف      
زند و چادرش را كشيد و مسـخره اش كـرد و بـه او     ايه مينرا ك حضرت خالد 

كـنم، آن حضـرت    مي يامبر مگر نگفته بودم شكايت تو را نزد حضرت پ: گفت
 اي خالد آن مال را به او مده، و اين براي رد اعتبـار  : خشمگين شدند و فرمودند

زيرا در حفظ قدر و منزلت امير و فرمانده نزد مردم،  ؛و منزلت امير و فرمانده است
 .مصلحتي آشكار و غير قابل انكار نهفته است

لَب مقتـول از آنِ قاتـل     آيد و آن ايـن كـ   اما اين جا اشكالي پيش مي ه آگـر سـ
 /فرمودند كه آن مال را به او مده؟ امام نـووي   است پس چرا حضرت پيامبر 

 :اين اشكال را به دو گونه پاسخ گفته است



   

 
  
 
 

 

 ﴾77﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بعد از مدتي آن مال را به آن شخص باز گرداندنـد   شايد حضرت پيامبر  -1
بد گفته و به فرمانـده   و به خاطر تنبيه او و عوف بن مالك كه به حضرت خالد 

حرمتـي كردنـد، ايـن كـار را بـه       لكشر و كسي كه او را به فرماندهي برگزيده، بـي 
 .تأخير انداختند

آن مرد را راضي نموده و او آن مال را بـه رضـايت    شايد حضرت پيامبر  -2
و اختيار خود به مسلمانان واگذاشته است، و هدف از اين كـار دلجـويي حضـرت    

(فرماندهان بوده است ظرگرفتن مصلحت احترام و اكرامو در ن خالد 
118F

1(. 
يكي از شـواهد مسـأله برگردانيـدن اعتبـار و منزلـت بـه كسـي كـه در حـق او          

 /خطايي صورت گرفته، روايتي است از ابو طفيل عامر بن واثله كه امام احمـد  
ردي بر جمعـي از مـردم   م: گويد آن را در كتاب مسند خويش آورده است، او مي

ن مرد به راه آور كرد و به آنان سالم گفت و آنان نيز پاسخ سالمش را دادند، و عب
بـه خـدا سـوگند، مـن بـه      : س گفـت لجمه داد، پس از آن، مردي از ميان مخود ادا

سـخن  : اهل مجلس به او گفتنـد ! خاطر خداوند با اين شخص بغض و دشمني دارم
سخن تو آگاه خواهيم نمـود، سـپس   بسيار بد و نامناسبي گفتي واهللا ما او را از اين 

اي فالن، برخيز و آن مرد را از اين سخن آگاه كن، : به يكي از اهل مجلس گفتند
فرستادة آنان در پي آن مرد رفت تا اين كه به او رسـيد و او را از آن سـخن آگـاه    

رفت و به ايشان  نمود، آن مرد با شنيدن اين سخن برگشت و نزد حضرت پيامبر 
سول اهللا، بر جمعي از مسلمانان گذشتم فالني نيز آنجا بود، سالم گفـتم  يا ر: گفت

نان دور شدم، مردي از اهـل مجلـس   آو آنان نيز به سالمم جواب دادند و چون از 
به دنبالم آمد و به من خبر داد كه فالني در بارة من گفته است كه به خـدا سـوگند   

فرا خوان و از او بپرس چـرا بـا مـن    من به خاطر خدا با اين مرد دشمني دارم، او را 
آن مرد را طلبيد و در بارة اظهارات شـاكي از وي   دشمني دارد؟ حضرت پيامبر 

از او پرسيدند  پرسيد و او نيز اعتراف نمود كه چنين گفته است، حضرت پيامبر 
من همسـايه او هسـتم، و كـامالً از او    : چرا با اين مرد بغض و دشمني داري؟ گفت

هرگز او را نديده ام كه نمازي بخواند، مگر همين نمـاز  ! ، به خدا سوگندخبر دارم

                                           
 .84/  14الفتح الرباني  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾78﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

يـا رسـول اهللا   : آن مرد گفت! خوانند فرض كه هر نيكوكار و بدكار همه آن را مي
از او بپرس كه آيا تاكنون ديده است كه نماز را از وقتش بـه تـأخير انداختـه، و يـا     

ع و سجود نماز را بـه خـوبي انجـام    اين كه وضو را كامل نكرده، و يا اين كه ركو
خيـر،  : در اين باره از او پرسيد و آن مرد جواب داد نداده باشم؟ حضرت پيامبر 

اما به خدا سوگند هرگز او را نديده ام كه روزي را ) چنين موردي را به ياد ندارم(
روزه گرفته باشد، مگـر مـاه رمضـان كـه هـر نيكوكـار و بـدكار همـه آن را روزه         

آيا تاكنون ديده اسـت كـه در   ) از او بپرس(يا رسول اهللا : آن مرد گفت! ندگير مي
روز رمضان چيزي خورده و يـا ايـن كـه در حـق رمضـان كوتـاهي كـرده باشـم؟         

خير، اما به خدا سـوگند  : در اين باره از او پرسيد و او جواب داد حضرت پيامبر 
باشد و يـا ايـن كـه در راه     اي داده ه تاكنون نديده ام كه سايل و مستمندي را صدق

مگر زكات فرضي كه هر نيكوكار و ! خداوند از مال خود چيزي انفاق كرده باشد
يا رسول اهللا، از او بپـرس كـه آيـا تـاكنون     : پردازند، آن مرد گفت بدكار آن را مي

ديده است چيزي از مال زكات را پنهان كرده و يا اين كه با زكـات گيرنـده چانـه    
: اين بـاره نيـز از او پرسـيد و او در جـواب گفـت     ر د پيامبر  زده باشم؟ حضرت

را (دانم شايد آن مرد  برخيز، نمي: رو به او نموده و فرموند خير، حضرت پيامبر 
(از تو بهتر باشد) كني تهم ميكه م

119F

1(. 
حفظ منزلت و جايگاه خطاكار پس از توبه بسيار مهم است، تا اين كه خطاكار 

و در ميان مردم به صـورتي عـادي زنـدگي كنـد، حضـرت       بر دين استقامت ورزد
ن زن بعـداً توبـه   آ: گويد در باره زن مخزومي كه دستش قطع شد، مي لعايشه 

آمد و مـن نيـاز و مشـكل او را     نمود و ازدواج كرد و پس از آن هميشه نزد من مي
(گذاشتم در ميان مي با حضرت پيامبر 

120F

2(. 
 

 :خطاي مشترك نمودن طرفين نزاع در نصيحت) 21(
شـود، و كسـي    در بسياري موارد خطا به صورتي مشترك و دو جانبه انجام مـي 

گـردد، البتـه    كه در حق او خطا شده در عين حال خود او نيز خطاكار محسوب مي

                                           
 .291/  1رجال احمد ثقات أثبات، المجمع : ، هيثمي گفته455/  5ند المس -)1(
 .1688: صحيح مسلم، ش -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾79﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

هـردو طـرف    ردنسبت و ميزان خطا ميان طرفين متفاوت خواهد بود، در چنين مـوا 
 :مورد به مثال زير توجه كنيدنزاع و خطا را بايد نصيحت نمود، در اين 

نـزد حضـرت    حضرت عبدالرحمن بن عوف : گويد بي أوفي ميعبداهللا بن ا
: فرمودنـد  شكايت نمود، حضرت پيـامبر   از حضرت خالد بن وليد  پيامبر 

كوه احد طال صدقه كنـي   ةاي خالد، كسي از اهل بدر را اذيت مكن، اگر به انداز
يـا رسـول اهللا در   : گفـت  رسي، حضرت خالد  نميعمل آنان ) مقام و(بازهم به 

 دهـم، حضـرت پيـامبر     گوينـد و مـن نيـز آنهـا را جـواب مـي       باره من سخن مي
خالد را اذيت نكنيد، او شمشيري از شمشيرهاي خداوند است كـه آن را  : فرمودند

(بر كفار فرود آورده است
121F

1(. 
 

خطا  واداشتن خطاكار به عذرخواهي از كسي كه در حق او) 22(
 :كرده است

هـا عـادت داشـتند كـه در سـفر بـه        عرب: گويد مي حضرت انس بن مالك 
مـردي   بكردند، در سفري همراه حضرت ابوبكر و عمـر   همديگر خدمت مي

خوابيدنـد و  ) در جـايي منـزل گرفتنـد و   (كـرد، آنهـا    بود كه آنـان را خـدمت مـي   
) و هنـوز خـواب بـود   (شان غذايي آماده نكـرده بـود    هنگامي كه بيدار شدند خادم
و ) خوابـد  زيـاد مـي  (اين مرد خيلي پرخـواب اسـت   : يكي از آنها به ديگري گفت

برو و سالم ما را بـه   نزد حضرت پيامبر : سپس او را بيدار كردند و به وي گفتند
ابوبكر و عمر از شما مقداري خورش خواسته اند، آن مرد نزد : ايشان برسان و بگو

بـه آن مـرد    يغـام آنهـا را ابـالغ نمـود، آن حضـرت      رفت و پ حضرت پيامبر 
حضــرت ابــوبكر و !! شــما غــذا خــورده ايــد: آنهــا را ســالم كــن و بگــو :فرمودنــد

يـا رسـول اهللا مـا از شـما     : آمدنـد و گفتنـد   پريشان نـزد آن حضـرت    بعمر
مـا چـه غـذايي خـورده     ! خورش خواستيم و شما فرموديد كه آنها غذا خورده انـد 

هنگامي كـه خـواب بـود از او    (گوشت برادرتان را خورديد : رمودندايشان ف! ايم؟
بـه خـدايي كـه جـانم در دسـت      ) غيبت كرديد و گفتيد ايـن مـرد پرخـواب اسـت    

                                           
: ، المعجم الكبير للطبراني، ش349/  9رجال الطبراني ثقات، المجمع : هيثمي گفته است -)1(
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 ﴾80﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

آنـان  ! بيـنم  تـان مـي   يهاهاي گوشتش را ميـان دنـدان   همانا من تكه: اوست، سوگند
 يـا رسـول اهللا بـراي مـا طلـب مغفـرت و اسـتغفار كـن، حضـرت پيـامبر           : گفتند

(بايد براي شما طلب مغفرت كند) كسي كه از او غيبت كرده ايد(او : فرمودند
122F

1(. 
 

ذكر فضيلت و منزلت كسي كه در حـق او خطـا شـده تـا     ) 23(
 :خطاكار پشيمان شود و معذرت بخواهد

رخ داده  بدر برخوردي كه ميان حضرت ابوبكر و عمر  حضرت پيامبر 
در كتاب صـحيح خـود در بخـش تفسـير از     بود، اينگونه عمل كردند، امام بخاري 

ت ابـوبكر و  اميان حضر: گويد روايت نموده است كه وي مي حضرت ابودردا 
را  حضــرت عمــر  ســخناني رد و بــدل شــد و حضــرت ابــوبكر  بعمــر 

جدا شد و  در حالت خشم از حضرت ابوبكر  خشمگين نمود، حضرت عمر 
و از او خواسـت تـا وي را معـاف     در پـي او رفـت   به راه افتاد، حضرت ابوبكر 

چنين نكرد و به منزل خود رفت و در را بست، حضـرت   كند، اما حضرت عمر 
مـا نـزد حضـرت    : گويـد  مـي  آمـد، ابـودردا    نزد حضـرت پيـامبر    ابوبكر 

اين رفيق شما با كسي : فرمودند) با ديدن حضرت ابوبكر (بوديم ايشان  پيامبر
پشـيمان   دنيز از برخـورد خـو   حضرت عمر ) يگراز طرفي د(درگير شده است، 

نشست و داستان را برايشان  شده بود، او نيز آمد و سالم گفت و كنار رسول اهللا 
چون اوضـاع  ( حضرت ابوبكر  ،عصباني شدند تعريف نمود، حضرت پيامبر 

چرا : فرمودند يا رسول اهللا تقصير من بود، حضرت پيامبر : گفت) را اينگونه ديد
هنگـامي  (گذاريـد؟   گذاريد؟ چرا دوست مـرا راحـت نمـي    وست مرا راحت نميد

من گفتم من پيامبر خدا به سوي شـما هسـتم، شـما مـرا تكـذيب كرديـد، امـا        ) كه
(ابوبكر مرا تصديق نمود

123F

2(. 
اين داستان را در كتاب المناقـب صـحيح بخـاري از حضـرت      /امام بخاري 

نشسـته   نـزد حضـرت پيـامبر    : گويد اينگونه روايت كرده كه وي مي ابودردا 

                                           
. ط 363/  7، تفسير ابن كثير، تفسير سورة حجرات 2608: ، شلصحيحةا لسلسلةا -)1(

 .لشعبدارا
 .4640فتح،  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾81﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

هـايش را جمـع كـرده و حتـي      لي كـه لبـاس  ادر حـ  بودم كـه حضـرت ابـوبكر    
ايـن دوسـت   : فرمودنـد ) با ديـدن وي ( حضرت پيامبر . زانويش نمايان بود، آمد

يـا رسـول   : (سالم كرد و گفت ابوبكر شما با كسي درگير شده است، حضرت 
يش آمد و من پشيمان شـدم، و نـزدش رفـتم و از او    اي پ ميان من و عمر مسأله) اهللا

خواستم كـه مـرا ببخشـد، امـا او نپـذيرفت و اكنـون نـزد شـما آمـده ام، حضـرت           
حضـرت  ) از طرفـي ديگـر  (خداوند تو را ببخشـد،  : فرمودند) تا سه مرتبه( پيامبر
آيـا ابـوبكر در   : رفـت و پرسـيد   پشيمان شد و به منزل حضرت ابـوبكر   عمر 

آمـد، آثـار خشـم بـر      خير و سپس او نيز نزد حضرت پيامبر : ، گفتندمنزل است
بـا مشـاهده خشـم آن    ( نمايـان گشـت، حضـرت ابـوبكر      آن حضرت  ةچهر

واهللا من مقصر بوده ام،  !يا رسول اهللا: در جلوي ايشان زانو زد و گفت) حضرت 
ا بـه  مشـ  سـوي  خداونـد مـرا بـه   : فرمونـد  واهللا من مقصر بوده ام، حضرت پيامبر 

پيامبري مبعوث نمود و شما مرا تكذيب كرديد، اما ابوبكر مرا تصديق، و با جان و 
د، گذاريـ  مال با من همدردي و همكاري نمود، پس چرا دوست مـرا راحـت نمـي   

(پس از آن كسي او را نيازرد گذاريد؟ چرا دوست مرا راحت نمي
124F

1(. 

                                           
 .3661 :الفتح، ش -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾82﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 :ن فتنهگردانيد مداخله براي فرونشاندن غوغا و خاموش) 24(
ع متعـددي اينگونـه عمـل كردنـد، و هنگـامي كـه       اضـ در او حضرت پيامبر 

كــردن  بــراي آرم( نزديـك بــود ميـان مســلمانان جنگـي درگيــرد، آن حضـرت     
افـك   ةدر بـاره حادثـ   لمداخله نمودند، آنگونه كـه حضـرت عايشـه    ) اوضاع

چـه كسـي از    !اي مسـلمانان : به منبر رفتند و فرمودنـد  حضرت پيامبر : فرمايد مي
شما مرا در برابر مردي كـه اذيـت و آزارش حتـي بـه اهـل مـن رسـيده، پشـتيباني         

) منـافقين (من از اهل خود تاكنون جز خير چيزي ديگر نديده ام، و آنـان   ؟كند مي
برند كه تاكنون از او مورد بدي مشاهده نكـرده ام و او بـدون مـن     از مردي نام مي

بنــي  ةاز تيــر حضــرت ســعد بــن معــاذ  هرگــز در منــزل مــن وارد نشــده اســت،
يا رسول اهللا من براي اين كار آماده ام، اگر آن مرد : عبداالشهل برخاست و گفت

زنم، و اگـر از بـرادران خزرجـي مـا      باشد خودم گردنش را مي )اوس(من  ةاز قبيل
باشد هرچه شما در مورد او دستور بفرماييد، آنگونه خواهيم كـرد، حضـرت سـعد    

بزرگ خزرج مرد صالحي بود، اما تعصب قومي بر او غالب آمد و به  بن عباده 
كشي و بر كشـتنش   ن شخص را نميآگويي،  به خدا قسم تو دروغ مي: سعد گفت

داشـتي كـه او را    بـود دوسـت نمـي    قدرت نيز نداري، و اگر آن مرد از قبيله تو مـي 
د بـن  بكشي، حضرت أسيد بن حضير كه عموزاده سـعد بـود، برخاسـت و بـه سـع     

ما باشد حتماً او را  ةگويي قسم به خدا اگر آن مرد از قبيل تو دروغ مي: عباده گفت
زرج كني، دو قبيلـه اوس و خـ   خواهيم كشت، تو منافقي و از منافقان جانبداري مي

بر منبـر ايسـتاده بودنـد، و     جنگند، حضرت پيامبر برآشفتند و نزديك بود باهم ب
دادند تا اين كه آرام گشتند و سكوت  دعوت مي مدام آنان را به سكون و آرامش

(نمودند
125F

1(. 
براي برقراري صلح بين قبيله بني عمرو بن عـوف، نـزد آنـان     حضرت پيامبر 

تشريف بردند و آنگونه كـه در صـحيحين آمـده بـه ابتـداي نمـاز بـا جماعـت نيـز          
روايـت شـده كـه     نرسيدند، در روايت نسائي از حضرت سهل بن سعد ساعدي 

ميان دو گروه از انصار اختالفي بروز كرد حتي يكديگر را با سنگ  :گويد يم وي

                                           
 .4141متفق عليه، الفتح،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾83﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

آنجا رفتند تا ميان آنان صلح برقرار نمايند، وقت نمـاز   نيز زدند، حضرت پيامبر 
نشسـت، امـا    اذان گفت و به انتظار حضرت پيامبر  فرا رسيد و حضرت بالل 

(...جلو رفت  بوبكر ايشان تشريف نياوردند، نماز اقامه شد و حضرت ا
126F

1(. 
اينگونـه آمـده    از حضـرت سـهل بـن سـعد      /و در روايتي از امام احمـد  

آمد و به ايشان خبر داد كـه در ميـان قبيلـه بنـي      مردي نزد حضرت پيامبر : است
 عمرو بن عوف جنگي درگرفته و يكديگر را با سنگ زده اند، حضـرت پيـامبر   

(... بردندرقراري صلح نزد آنان تشريف براي ب
127F

2(. 
 

 :اظهار غضب از خطا) 25(
اظهار غضب از خطا هنگام ديدن و يا شنيدن آن بالخصوص اگر خطا در رابطه 
با امور اعتقادي همچون غرق شدن در مباحث تقدير و تنازع در باره قـرآن باشـد،   
در سنن ابن ماجه از عمرو بن شعيب آمده كـه وي از طريـق پـدرش از جـد خـود      

اصحاب در بحث تقـدير بـاهم درگيـر سـخن و     : ست كه وي گفتروايت نموده ا
اي  وردند و از شدت خشـم بـه گونـه   آتشريف  گفتگو بودند كه حضرت پيامبر 

مبارك آب دانة انار پاشيده شده اسـت، ايشـان    هسرخ شده بودند كه گويا بر چهر
آيـات   آيا شما به اين كار امر شده ايد؟ آيا براي اين آفريـده شـده ايـد؟   : فرمودند

هـاي پيشـين اينگونـه     دهيد، ملت ر مياآميزيد و در مقابل هم قر هم مي قرآن را در
از عدم حضور و تخلف خويش : گويد مي تباه شدند، حضرت عبداهللا بن عمرو 

از اين مجلس آنقدر خرسند شـدم كـه از عـدم حضـور خـويش در هـيچ مجلسـي        
(اينگونه خوشحال نشده ام 

128F

3(. 

در حـالي بـر    ابي عاصم آمده است كه حضرت پيامبر  و در كتاب السنه ابن 
اي  اصحاب وارد شد كه آنان در باره تقدير بـاهم مشـغول نـزاع بودنـد، يكـي آيـه      

كه گويا بـر   خواند، آن حضرت  ديگري مي خواند و ديگري در جوابش آية مي

                                           
 .243/  8 ةالمجتبي كتاب آداب القضا -)1(
 .338/  5المسند  -)2(
، در الزوائد آمده كه هذا اسناد صحيح رجاله ثقات و در صحيح ابن 58: ابن ماجه، ش -)3(

 .69: حسن صحيح، ش: ماجه گفته



   

 
  
 
 

 

 ﴾84﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

آيـا بـراي ايـن آفريـده شـده      : چهرة مباركش آب دانة انار پاشيده بودند، فرمودنـد 
ن را اينگونه در مقابل هم قرار ندهيـد،  آايد؟ و يا به اين كار امر شده ايد؟ آيات قر

نهـي شـده ايـد،     ر شـده از آن پيـروي كنيـد و از آنچـه    نگاه كنيد، آنچه به شما امـ 
(بپرهيزيد

129F

1(. 
از مالحظة خطـا خشـمگين شـدند     يكي ديگر از مواردي كه حضرت پيامبر 

اره قضـيه مصـدر تلقـي و دريافـت ديـن      در بـ  موردي است كه با حضرت عمر 
 در كتاب مسند خويش از حضرت جـابر بـن عبـداهللا     /پيش آمد، امام احمد 

گرفتـه  ) يهـود (كتابي كـه از اهـل كتـاب     روايت نموده است كه حضرت عمر 
به خشم آمدنـد و   آن را خواند، آن حضرت  بود، آورد و نزد حضرت پيامبر 

ـ    آيا در بـاره رسـالت   : فرمودند ر شـده ايـد، اي پسـر    مـن دچـار سرگشـتگي و تحي
ند به خدايي كه جانم در اختيار اوسـت، مـن رسـالت و دينـي كـامالً      گسو !خطاب

واضح و روشن براي تان آورده ام، هرگاه از اهل كتاب مسأله بپرسيد، اگر راسـت  
كنيد، به خدا سـوگند اگـر    شان مي پذيريد و اگر دروغ بگويند تصديق بگويند نمي

(اي جز اتباع من نداشت بود چاره زنده مي  موسي
130F

2(. 
روايت نموده است  نيز از حضرت جابر  /اين حديث را دارمي 

يا رسول اهللا اين : اي از تورات را آورد و گفت نسخه حضرت عمر : گويد مي
شروع  ساكت ماندند، حضرت عمر  اي از تورات است، آن حضرت  نسخه

گشت كه  كم كم متغير مي حضرت پيامبر  ةكرد به خواندن تورات، چهر
مادرت به داغت : گفت متوجه شد و به حضرت عمر  حضرت ابوبكر 

بيني كه چگونه متغير گشته؟ حضرت  را نمي بنشيند، مگر چهره حضرت پيامبر 
: با مشاهده آثار خشم، فوراً گفت(نگريست و  به چهره آن حضرت  عمر 

 وبِمحمد ديناً وبِاِإلسالَمِ ربا بِاللَّه رضينا رسوله، غَضبِ ومن اللَّه بِغَض من بِاللَّه أَعوذُ«
اگر موسي ظهور كند و شما مرا ترك، و : فرمودند سپس حضرت پيامبر  »نبِيا

                                           
 .اسناده حسن: و گفته 406: آلباني، ش: ابي عاصم، تالسنه ابن  -)1(
 .1589: و حسنه االلباني بشواهده في االرواء، ش 383/  3مسند احمد  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾85﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 بود و نبوت مرا در از او پيروي كنيد همانا گمراه خواهيد شد، اگر موسي زنده مي
(نمود تماً از من پيروي مييافت، ح مي

131F

1(. 
حضـرت  : گويـد  كنـد، او مـي   نيز اين را تأييـد مـي   حديث حضرت ابودردا 

يـا رسـول اهللا   : آورد و گفت هايي از تورات را نزد حضرت پيامبر  نوشته عمر
 ن را از يكي از دوسـتانم از قبيلـه بنـي زريـق     آاي از تورات است،  اين مجموعه

همـان  (دگرگـون شـد، حضـرت عبـداهللا بـن زبيـر         گرفته ام، چهره آن حضرت
چگونه متغير گشته است؟  پيامبر : گفت) كسي كه كيفيت اذان را به خواب ديد

 ربـا  بِاللَّه رضينا«: گفـت ) ناراحتي حضرت پيـامبر   ةبا مشاهد( حضرت عمر 
ـ  وبِـالْقُرآن  نبِيا وبِمحمد ديناً وبِاِإلسالَمِ امنـاراحتي و خشـم آن    و در پـي آن  »اإِم

 سوگند به خـدايي كـه نفـس محمـد در    : حضرت برطرف گشت و سپس فرمودند
بود و شـما مـرا تـرك كـرده و از او      اختيار اوست، اگر موسي اكنون ميان شما مي

 ةهـا، و مـن بهـر    مـن از ملـت   ةشديد، شما بهر ترديد گمراه مي كرديد بي پيروي مي
(شما از پيامبران هستم

132F

2(. 
در روايــات و شــواهد متعــدد ايــن داســتان نقــش مســاعد مربــي كــه بــه مجــرد  

نمودن تغيير چهـره مربـي موضـع گرفـت، كـامالً آشـكار و واضـح اسـت،          مشاهده
ترديد اجتماع اين امور در قلب شخصي كه مورد وعـظ و نصـيحت واقـع شـده      بي

 :گذارد، جريان فوق مراحل زير را طي نمود تأثير عميقي مي
قبــل از هرگونــه ســخني كــه بــا  فعــال و متأثرشــدن حضــرت پيــامبر ان: الــف

 .آشكار گرديد متغيرشدن چهره آن حضرت 
و  بمشاهده و مالحظه اوضاع توسط حضرت ابوبكر و عبداهللا بن زيـد  : ب
 .ساختن حضرت عمر  متوجه

                                           
وقول غيره عند  ، المقدمه، باب ما يتقي من تفسير حديث النبي 441: سنن دارمي، ش -)1(

 .قوله 
وفيه ابو عامر القاسم بن محمد االسدي قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير  -)2(

 .174/  1رجاله موثقون، المجمع  بقيةولم أر من ترجمه و 



   

 
  
 
 

 

 ﴾86﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بــه خطــاي خــويش و تــالش بــراي جبــران و   بــردن حضــرت عمــر  پــي: ج
جستن از خشم خدا و رسول به خداونـد   گرفته كه با پناه عذرخواهي از آنچه انجام

 .تحقق يافت) پذيرفتن توأم با رضايت اهللا، رسول، دين(و اعالم اصل اصيل 
با رجـوع و درك خطـا توسـط     شدن خشم حضرت پيامبر  شادماني و رفع: د

 .حضرت عمر 
ر از وي و تحـذي  بر تثبيت اصل و پيروي از شريعت تأكيد حضرت پيامبر : هـ

 .دريافت و أخذ دين از مصادر ديگر
از مشاهده منكر به خشم آمـده   اي ديگر از مواردي كه حضرت پيامبر  نمونه

، وي از حضرت انـس بـن مالـك     /اند، روايتي است در صحيح امام بخاري 
مسجد بلغمي مشـاهده فرمودنـد و از آن    ةدر جنب قبل حضرت پيامبر  :گويد مي

ايشان نمايان گشت، سپس آن  ةجايي كه آثار آن بر چهر سخت ناراحت شدند، تا
هنگـامي كـه شـما در نمـاز هسـتيد بـا       : را با دست خويش پاك نمـوده و فرمودنـد  

كنيد و خداوند ميان شـما و قبلـه اسـت، پـس هيچكسـي       پروردگارتان مناجات مي
روبروي قبله آب دهان نيندازد، بلكه سمت چـپ و يـا زيرپـاي خـود تـف كنـد و       

شة چادر خويش را برگرفـت و در آن آب دهـان انـداخت و آن را بهـم     سپس گو
(و يا اينگونه عمل كند: ماليد و سپس فرمودند

133F

1(. 
يـافتن از خطـايي    هنگـام اطـالع   اي ديگر از موارد خشـم آن حضـرت    نمونه

از حضـرت   /اي منجـر شـده بـود كـه آن را امـام بخـاري        است كـه بـه مفسـده   
مـردي نـزد حضـرت    : گويـد  ده اسـت، وي مـي  روايـت كـر   ابومسعود انصاري 

روم كـه   يا رسول اهللا، من تنها به اين خاطر به نماز فجـر نمـي  : آمد و گفت پيامبر
هرگـز نديـده بـودم كـه      :گويـد  كنـد، راوي مـي   فالني نماز را خيلـي طـوالني مـي   

برخـي از شـما مـردم را     :گونه به خشم بيايند، سـپس فرمودنـد  آن حضرت پيامبر 
شـد، نمـاز را سـبك    ) نمـاز جماعـت  (نند، پس هركس از شما كه امـام  ك متنفر مي

                                           
 .405الفتح،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾87﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

ورده، ناتوان، و ديگراني هستند كه كار زيرا ميان نمازگزاران افرادي سالخ ؛بخواند
 .)134F1()و بايد در پي كار خود بروند(دارند 

مـوارد   همورد مستفتي، نيز از اينگون هاي بي گرفتن مفتي از تكلف و سؤال خشم
: گويـد  روايـت شـده كـه مـي     از حضرت زيد بن خالد جهنـي   ،يدآ به شمار مي
اي يافـت آن   آمد و پرسيد كه اگر گمشـده  نشين نزد حضرت پيامبر  مردي باديه

و ريسـمان آن را تـا يـك سـال     ) جلد(كيسه : فرمودند را چه كند؟ آن حضرت 
ي حفاظت كن و مردم را از آن آگاه ساز، اگر صاحبش پيدا شد و عالمـت و نشـان  

: و گرنه ان را در راه خدا صدقه كن، آن مرد گفـت ) آن را به او بده: (آن را گفت
گوســفند گمشــده از آن تــو و يــا : گوســفند گمشــده را چــه بايــد كــرد؟ فرمودنــد

: آن را حفاظت كن تا صاحبش پيـدا شـود، او پرسـيد   . (صاحبش و يا گرگ است
: سـپس فرمـود   از خشم دگرگون شـد و  شتر گمشده را چه؟ چهره آن حضرت 

آب ) هـا  چشـمه (ار؟ كفش و مشك آبش هميشه همراه اوست، از كتو را با شتر چ
 .)135F2()يابد و سرانجام صاحبش آن را مي(چرد  نوشد و مي مي

و يا  هانفعال و واكنش هماهنگ و متناسب با خطا در هنگام حدوث و يا مشاهد
د نشـانة  بـ ايجلـي  اي كه در چهره و يـا صـدا و اسـلوب مربـي ت     شنيدن خطا به گونه

حيات قلب وي ضـد منكـرات و ناسـازگاري بـا آن و بسـيار الزم اسـت، تـا مبـادا         
ك و جزئي انگارند و تا هنگام انكار خطا توسـط مربـي كـالم    بحاضرين خطا را س

گردد، و برعكس اگر انفعال و تأثر مربي آشكار نباشد و يا واكنش نوي مؤثر واقع 
تـأثير   رنـگ و بـي   نـه و سـخن و تعليـق وي كـم    او به تأخير افتد، قضـيه سـرد و كه  

 .گردد مي
تـوان گـاهي بـا درنظرداشـتن حكمـت و مصـلحتي همچـون اهميـت و          البته مي

حساسيت موضوع و يا عدم وجـود افـراد كـافي كـه موعظـه را بـه ديگـران انتقـال         
دهند، بيان مطلب و يا نقد و بررسي حادثه و يا كالم اشتباه و نادرست را به هنگـام  

در لحظــة نخســت بــه بيــاني  تــوان ور مــردم موكــل نمــود و نيــز مــيو حضــ تجمــع

                                           
 .7159الفتح،  -)1(
 .2436فتح،  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾88﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

خصوصــي و كوتــاه اكتفــا نمــود و بيــان عمــومي را تــا فرصــتي مناســب بــه تــأخير 
: گويـد  انداخت، در صـحيح بخـاري از ابـو حميـد سـاعدي روايـت شـده كـه مـي         

ن مـرد  آآوري زكـات و صـدقات فرسـتاد،     مردي را براي جمـع  حضرت پيامبر 
از آن ) امـوال (يـا رسـول اهللا ايـن    : انجام مأموريت نزد ايشان آمـد و گفـت  پس از 

و ايـن هـم هـدايايي كـه مـردم بـه مـن داده انـد،         ) زكات و صدقه اسـت (شماست 
چرا در خانة پدر و مادرت ننشستي تا ببينـي كـه بـه تـو     : فرمودند حضرت پيامبر 

ز نماز برخاست شامگاه آن روز پس ا دهند يا خير؟ سپس آن حضرت  هديه مي
چـرا برخـي از   : امـا بعـد  : و پس از حمد و ثنايي كه زيبندة پروردگار بود، فرمودند

گردنـد،   فرسـتيم، هنگـامي كـه برمـي     آوري زكـات مـي   افرادي كه مـا بـراي جمـع   
از آن شماست و اين هم هـدايايي كـه بـه مـن اهـدا      ) ت وازكمال ( اين: گويند مي

دهـد يـا    نشست تا ببيند كسي به او هديه ميشده، پس چرا در خانه پدر و مادرش ن
خير؟ سوگند به آن خـدايي كـه نفـس محمـد در اختيـار اوسـت هـركس در مـال         

آورد و اگر شتر و يـا   كشد و مي زكات خيانت كند، روز قيامت آن را بر دوش مي
كشـد كـه آن    گاو و گوسفندي خيانـت كـرده باشـد، در حـالي آن را بـدوش مـي      

سـپس آن  : گويـد  ، من به شما ابالغ نمودم، ابوحميد مـي حيوان صدا برآورده است
افراشـت حتـي كـه مـا سـفيدي زيـر بغـل         بر) به سوي آسمان(ها را  حضرت دست
(ه كرديمدايشان را مشاه
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گردانيدن از خطاكار و عدم مجادله با وي به اميـد آن   روي) 26(
 :كه خود به حق پي ببرد

حضرت : گويد ده كه وي ميروايت نمو از حضرت علي  /امام بخاري 
تشريف آورده و به آنها  شب هنگام نزد وي و حضرت فاطمه  پيامبر 

يا : گويد من گفتم مي خوانيد؟ حضرت علي  نمي) تهجد(شما نماز : فرمودند
دهد  هاي ما در اختيار اهللا است، هرگاه او بخواهد ما را توفيق مي رسول اهللا نفس

(كه برخيزيم
137F

با شنيدن آن جمله چيزي نگفتند و برگشتند،  ، حضرت پيامبر )٢

                                           
 .6636الفتح،  -)1(
 .7347الفتح، : نگا. احتماالت متعددي دارد اين جمله حضرت علي  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾89﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

از وي شنيد كه هنگام بازگشت دست را بر زانوي خويش  حضرت علي 

 ﴿: خواندند زدند و اين آيه را مي مي       ﴾. 

 .»و هست آدمي بيشتر از همه چيز در خصومت«
 

 :نمودن خطاكار سرزنش) 27(
عمـل نمودنـد، آنگـاه كـه      با حضرت حاطب  كه حضرت پيامبر  آنگونه

وي كفار قريش را از قصـد مسـلمانان بـه لشكركشـي و فـتح مكـه اطـالع داد، آن        
يا رسول اهللا من كماكـان  : چرا چنين كردي؟ او گفت: از وي پرسيدند حضرت 

خواسـتم   به خدا و رسول ايمان دارم و دين خود را تغيير وتبديل ننموده ام، من مـي 
كه منتي بر آنها نهاده باشم تا اينگونه از تعرض به اهل و مال من در مكه باز آينـد،  

همه در مكه افرادي دارند كه از اهـل و امـوال آنـان    ) به استثناي من(بقيه اصحاب 
اين مـرد راسـتش را گفـت بـه او     : فرمودند حفاظت كنند، سپس حضرت پيامبر 

 .جز خير و نيكويي چيزي نگوييد
يا رسول اهللا او به خداوند و رسولش و مؤمنان خيانـت  : گفت حضرت عمر 

 !اي عمـر : فرمودند كرده است، اجازه بفرماييد تا گردن او را بزنم، آن حضرت 
اي اهل بدر هرچه : بوده و سپس فرموده داني؟ همانا اهللا از اهل بدر آگاه تو چه مي

واجـب گشـته اسـت، اشـك از     بهشـت بـراي شـما    ) ورود بـه (خواهيد، بكنيـد،   مي
(اهللا رسوله اعلم: جاري گشت و سپس گفت چشمان حضرت عمر 

138F
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 :نكات و فوايد تربيتي مهم اين داستان
به آن صحابي كه مرتكب خطـاي بزرگـي شـده     سرزنش حضرت پيامبر  -1

 بود، با اين جمله كه چرا چنين كردي؟
ترديد ايـن در   اده است، بياستعالم انگيزه اي كه او را به سوي خطا سوق د -2

 .گردد، نقش مهمي دارد موضعي كه عليه او اتخاذ مي
 .آنهايي كه فضل و سابقة خوبي دارند از گناه و خطا معصوم نيستند -3

                                           
 .6259الفتح،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾90﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

مربي بايد براي تحمل اخطاي ياران خويش سعه صدر كافي داشته باشد، تا  -4
زيرا هـدف   ؛و همگام باشند اين كه آنان بتوانند بر منهج و راه مستقيم با وي همراه

 .زدن آنها اصالح آنان است نه طردكردن و كنار
ر افـراد  يگـاهي گريبـانگ   مربي بايد به لحظات و نكات ضعف بشري كه گاه -5

دار و پيشگام را كه گاهي مرتكب خطـايي   گردد، آگاه باشد و مبادا افراد سابقه مي
 .مؤاخذه كند) رحمانه به سختي و بي(شوند،  مي

 .فاع و پشتيباني از خطاكاري كه شايستگي آن را داردد -6
اگر خطاكـاري حسـنات بسـيار و سـابقة درخشـاني دارد، در هنگـام نقـد و         -7

 .گيري عليه او بايد مورد توجه و مالك قرار گيرند بررسي خطا و موضع
 

 :كردن خطاكار مالمت) 28(
ي خطاكـار را  بر خطاي واضح و آشكار نبايد سكوت كرد، بلكه قبل از هرچيز

از حضـرت   /بايد مالمت نمود تا اين كه به خطاي خويش پي ببرد، امام بخاري 
از غنايم بدر بـه مـن شـتري رسـيده     : گويد روايت نموده است كه وي مي علي 

خواسـتم   به من شتري ديگر داده بود، هنگامي كه مي نيز  بود، و حضرت پيامبر 
نم با مـردي زرگـر از قبيلـه بنـي قينقـاع      ازدواج ك با فاطمه دختر حضرت پيامبر 

) عي گيـاه خوشـبو  نـو  كاه مكه، و(» اذخر«قرار گذاشتم كه باهم به صحرا برويم و 
) ميهماني عروسـي (» وليمه«خواستم مخارج  جمع كنيم و بفروشيم، و به اينگونه مي

ر حجـرة مـردي انصـاري خوابانيـدم و رفـتم      اخويش را فراهم كنم، شترهايم را كن
ي آنها پاالن و جوال و ريسمان پيدا كنم، هرچه مورد نياز بود فـراهم كـردم   كه برا

شان را  هاي آنها را بريده و پهلوهاي و نزد شترها برگشتم كه ناگاه ديدم كه كوهان
هـايم   اختيـار اشـك از چشـم    شان را بيرون كرده بودند، بـي  چاك داده و جگرهاي

حمـزه بـن   : كـرده اسـت؟ گفتنـد   سرازير شد، پرسيدم چه كسي با شـترهايم چنـين   
نوشند،  گروهي از انصار در اين خانه هستند و شراب مي عبدالمطلب و اكنون نيز با

ثـار نـاراحتي و   آرفتم، زيد بن حارثه نيز نزد وي بود، ايشـان   نزد حضرت پيامبر 
يـا رسـول اهللا   : چه شده؟ گفتم: پريشاني را در چهره ام مشاهده فرمودند و پرسيدند

چون امروز نديده ام، حمزه كوهان شترهايم را بريـده و  ) آور اي رنج ادثهح(هرگز 



   

 
  
 
 

 

 ﴾91﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

نوشـد،   اي آنجا با گروهي شـراب مـي   شان را چاك داده و اكنون در خانه پهلوهاي
چادرش را پوشيد و به راه افتادند، من و زيد بن حارثه نيز دنبـال   حضرت پيامبر 

در آن بــود رســيديم آن اي كــه حمــزه  وي حركــت كــرديم تــا ايــن كــه بــه خانــه
 اجازه خواستند و آنان نيز اجازه دادند، وارد شـديم حضـرت پيـامبر     حضرت

بـه زانوهـاي ايشـان     حمـزه نيـز   و ،نگاهي انداخت، و سپس نگـاهش را بلنـد كـرد   
: نگريسـت و گفـت   نگريست و سپس به شكم و در آخر به چهره آن حضـرت  

كه متوجه شده بودند كه او در حالت  مگر شما بردگان پدرم نيستيد؟ رسول اهللا 
(ما نيز به دنبال ايشان خـارج شـديم  مستي است به عقب برگشتند و 

139F

ايـن داسـتان   . )1
 .مربوط به قبل از تحريم شراب است

 
 :اعراض از خطاكار) 29(

وليـد نـزد مـن و يكـي از     : از حميد روايت نموده كه وي گفت /امام احمد 
تر هستيد و گفتـار را بهتـر    بياييد شما از من جوانمن  با: دوستانم آمد و به ما گفت

: سپاريد، سپس ما را نزد بشر بن عاصم برد، ابوالعاليه بـه او گفـت   از من به ذهن مي
حديث خود را براي اين دو نفر بيان كن، او از عقبه بن مالك از ابوالنضر ليثي و او 

جنگ فرستاد و آنان  گروهي را به قل نمود كه حضرت پيامبر نبرايمان » بهز«از 
بر قومي حمله كردند، مردي از آنـان فـرار كـرد و مـردي از مسـلمانان بـا شمشـير        
خويش او را دنبال نمود، آن مرد فراري با ديدن شمشـير گفـت مـن مسـلمانم، امـا      

. مرد مسلمان به گفتة او توجهي نكـرد و او را بـا ضـربة شمشـيرش از پـاي درآورد     
ن باره سخناني تند گفتند، قاتل اياطالع يافتند و در  از اين ماجرا حضرت پيامبر 

 مد و در حالي كه حضرت پيامبر آباخبر شده بود،  كه از سخنان آن حضرت 
مـن  : يا رسول اهللا، واهللا آن مرد فقط از بيم مـرگ گفـت  : خواندند، گفت خطبه مي

يـد  كه در آن جهت بودند روي گردان يماز وي و مرد مسلمانم، حضرت پيامبر 
يـا رسـول   : گفـت ) روبروي ايشان ايستاد و(و به ايراد سخن پرداخت، قاتل دوباره 

از  هم حضرت پيـامبر   واهللا آن مرد فقط از بيم مرگ گفت من مسلمانم، باز! اهللا
يا رسـول اهللا،  : وي روي گردانيد و به سخنانش ادامه داد، آن مرد سومين بار گفت

                                           
 .3091فتح،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾92﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

در حـالي كـه    ن مسلمانم، حضرت پيامبر مرگ گفت م واهللا آن مرد فقط از بيم
: فرمودنـد ) تـا سـه بـار   (آثار ناراحتي بر چهره اش نمايان بود به وي روي آورده و 

(قاتل مؤمن ابا و امتناع ورزيده است) بخشيدن(همانا خداوند از 
140F

1(. 
: روايت نموده اسـت كـه وي گفـت    از حضرت ابوسعيد خدري  /نسائي 

 گشتري طاليي به دست داشـت نـزد حضـرت پيـامبر     مردي از قبيله نجران كه ان
تو در حالي نـزد مـن آمـدي    : از او روي گردانيده و فرمودند آمد، آن حضرت 

(به دست تو بود) جهنم(كه اخگري از آتش 
141F

2(. 
 اين داستان را با عبارتي رساتر از حضـرت ابوسـعيد خـدري     /امام احمد 

انگشتري طاليـي در دسـت داشـت    اينگونه روايت نموده است، مردي نجراني كه 
از او اعـراض نمـوده و از وي چيـزي     ن حضـرت  آآمـد،   نزد حضرت پيامبر 

را برايش تعريف نمود، همسرش آن مرد نزد همسرش برگشت و ماجرا نپرسيدند، 
باز گـرد، و آن مـرد نيـز     حتماً موردي پيش آمده است، نزد آن حضرت : گفت

رفـت و اجـازه    نزد حضرت پيامبر  درآورد واي كه پوشيده بود  انگشتري و جبه
 چـون وارد شـد و سـالم كـرد، حضـرت پيـامبر       . طلبيد بـه وي اجـازه داده شـد   

قبل كـه خـدمت شـما     ةيا رسول اهللا، مرتب: سالمش را جواب دادند، آن مرد گفت
مرتبـه اول كـه نـزد مـن     : فرمودنـد  آمدم، از من اعراض فرموديد، آن حضـرت  

يا رسول اهللا من با خود انبوهي : ش در دست تو بود، او گفتآمدي، اخگري از آت
آن مرد از بحـرين جـواهر و زيـورآالت بسـياري آورده     (از اين اخگرها آورده ام 

اي سامان زندگاني دنياست و براي ما  آنچه آورده: فرمودند حضرت پيامبر ) بود
مـرا نـزد   پـس عـذر   : بخشد، آن مرد گفـت  حكم سنگ را دارد و به ما سودي نمي

اي ديگـر از مـن اعـراض     اصحاب بيان كنيد تا مبادا گمان كنند كه به خاطر مسـأله 
مـن فقـط   : برخاست و عذرش را بيان نموده و فرمـود  نموده ايد، حضرت پيامبر 

(به خاطر انگشتري طاليي او از وي روي گردانيدم
142F

3(. 
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 ﴾93﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

ق پـدرش  كه از عمرو بن شعب و او از طريـ  /در روايتي ديگر از امام احمد 
از جد خود روايت نموده آمده اسـت كـه يكـي از اصـحاب انگشـتري طاليـي بـه        

آن صـحابي انگشـتري   : از او اعراض فرمودنـد  دست كرده بود، حضرت پيامبر 
ايـن  : فرمودنـد  طال را انداخت و انگشتري آهني به دست نمود، حضرت پيـامبر  

آهنـي را انـداخت و   بدتر است، اين آرايش جهنميان است، آن صحابي انگشـتري  
(ديگر به او چيزي نفرمودند اي به دست كرد، حضرت پيامبر  انگشتري نقره

143F

1(. 
 

 :ترك خطاكار) 30(
اين نيز يكي از اساليب پيامبرانه و مؤثر است علي االخص هنگامي كـه خطـا و   

زيرا هجران و قطع رابطـه در قلـب خطاكـار اثـري عميـق دارد،       ؛گناه بزرگ باشد
ــا حضــرت كعــب بــن م نمونــه اش مــور لــك و دو نفــر ديگــر از ادي اســت كــه ب

 كه از غزوه تبوك باز مانده بودند، پـيش آمـد كـه حضـرت پيـامبر       اصحاب
پس از اين كه مطمئن گشتند كـه آنـان هيچگونـه عـذري بـراي تخلـف از جنـگ        
نداشته اند و خود نيز به آن اعتراف نمودند، اصحاب رضوان اهللا عليهم أجمعـين را  

 .دادند كه با آنان قطع رابطه كننددستور 
از ميان همـه متخلفـين مسـلمانان را     رسول خدا  :گويد مي حضرت كعب 

گفتن با ما سه نفر منع فرمودند، و مردم نيـز از مـا كنـاره گرفتنـد و روابـط       از سخن
گرفـت، و اكنـون آن    خويش را قطع كردند، حتـي زمـين نيـز مـا را بـه خـود نمـي       

شب را با ايـن حالـت سـپري كـرديم، آن دو      50ناختم نبود، ش سرزميني كه من مي
گريستند، مـن از   هاي خود نشسته بودند و مي نفر ديگر ناتوان و اندوهگين در خانه

گشـتم،   رفتم و در بازار مـي  تر بودم، براي نماز به مسجد مي تر و چاالك آنها جوان
نمـاز در مسـجد   كه پـس از   گفت، نزد حضرت پيامبر  اما كسي با من سخن نمي

هاي خويش  آيا ايشان لب: گفتم كردم و با خود مي رفتم و سالم مي نشستند، مي مي
را تكان دادند و به سالم من جواب گفتند يا خير؟ سـپس نزديـك ايشـان بـه نمـاز      

شدم، هنگامي كـه مـن مشـغول نمـاز      ايستادم و با كنارة چشم به ايشان خيره مي مي
كـردم از   فرمودند و چون به سوي ايشـان رو مـي   نگاه مي مرا  بودم آن حضرت 

                                           
 .اسناده صحيح: و گفته است 6518: احمد شاكر، ش: ، المسند، ت163المسند،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾94﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

گردانيد، تحمل اين وضع و جفاي مردم برايم بسيار سخت و طـوالني   من روي مي
شده بود، روزي از ديوار باغ ابوقتاده پسر عمويم، كسي كه از همه مـردم نـزد مـن    

د و به وي سالم كردم، بـه خـدا سـوگن   ) و وارد باغ شدم(تر بود، باال رفتم،  محبوب
مگـر  ! وقتـاده تـو را بـه خـدا سـوگند     باي ا: او نيز سالمم را جـواب نگفـت، گفـتم   

و جـوابي  (داني كه من خدا و رسـولش را دوسـت دارم؟ امـا او سـاكت مانـد       نمي
هم چيزي نگفت، بـراي بـار سـوم او     دوباره او را به خدا سوگند دادم، اما باز) نداد

كه مـن خـدا و رسـولش را دوسـت     داني  مگر نمي :را به خدا سوگند دادم و گفتم
اختيـار اشـك از    بـي » اهللا اعلـم ورسـوله اعلـم   «: ن يار در جـوابم گفـت  يدارم، سوم

 كعب (چشمانم سرازير شد، برگشتم و دوباره از روي ديوار از باغ بيرون آمدم 
 :)گويد در ادامه داستان مي

كه با مـا  مردم را دستور داده بودند  پنجاه شب از هنگامي كه حضرت پيامبر 
ته بود، بامداد پنجاهمين شب بر پشت بام خانه ام نمـاز فجـر را   شسخن نگويند، گذ

توصيف كرده بود، نشسته بودم، از ) در قرآن(خوانده و با همان حالتي كه خداوند 
در همـان حـال   (خود بيزار شده بودم و دنيا به همة وسعتش برايم تنگ شـده بـود،   

بـا بلنـدترين صـدايش فريـاد     » سـلع «از كـوه  صداي شخصي را كـه بـر فـر   ) بود كه
(... اي كعب بن مالك تو را مژده باد: گفت مي كشيد، شنيدم كه مي

144F

1(. 
در اين داستان فوايد و اندرزهاي مهمي نهفته است كه بايد آن را مدنظر داشـته  

هـايي كـه علمـا بـر ايـن داسـتان نگاشـته انـد يافـت           باشيم و برخي از آن در شـرح 
 .»فتح الباري«و » زاد المعاد«كتاب شود، مانند  مي

اين اسـلوب را   مورد ديگري كه گوياي اين مطلب است كه حضرت پيامبر 
روايـت كـرده    لگرفتند روايتي است كه ترمذي از حضرت عايشـه   به كار مي

تر نبود،  گفتن مبغوض از دروغ هيچ خصلتي نزد آن حضرت : گويد است، و مي
گفـت و ايشـان تـا هنگـامي كـه از       دروغـي مـي   بسا مردي نزد حضـرت پيـامبر   

( ندندما يافتند، از او ناراحت مي نمودن آن شخص اطالع نمي توبه
145F

2(. 

                                           
 .4418: الفتح، ش -)1(
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 ﴾95﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

آمــده كــه تــا آن هنگــام در قلــب خــويش از او  /و در روايــت امــام احمــد 
(ماندند ناراحت مي

146F

1(. 
هرگاه اطالع يافتنـد كـه فـردي از اصـحاب دروغـي      : و در رواييت ديگر آمده

(گرفت شدند از وي روي خود را مي وي آگاه مي ةهنگامي كه از توب گفته، تا
147F

2(. 
شـان   دهواانيافتند كـه كسـي از خـ    گاه اطالع ميو در روايتي ديگر آمده كه هر

(تافتند كرد، از وي روي برمي دروغ گفته تا هنگامي كه او توبه نمي
148F

3(. 
خطاكـار   و ترك ضگردد كه اسلوب اعرا از روايات فوق به روشني معلوم مي

تا هنگامي كه از خطاي خويش بازآيد، روش و اسلوب مفيدي اسـت، البتـه بـراي    
اين كه اين اسلوب مفيد واقع گردد، الزم اسـت كـه مربـي و دعـوتگري كـه ايـن       

، قدر و منزلتي داشته باشد و گرنه ايـن  گيرد، در قلب خطاكار ه كار مياسلوب را ب
و (كنـد   فـرد خطاكـار احسـاس مـي    كار اثر مثبتي نخواهد داشـت، بلكـه بـرعكس    

 .كه از دست آن مربي راحت گشته است) شود شادمان مي
 

 :دعاكردن عليه خطاكار معاند) 31(
بـا دسـت    روايت نموده است كه مردي نـزد حضـرت پيـامبر     /امام مسلم 

با دست راست بخور، آن مـرد از  : به وي فرمودند خورد، آن حضرت   چپ غذا
خـدا كنـد كـه    : فرمودنـد  تـوانم، آن حضـرت    نمـي  :روي كبر و سركشي گفت

 .)149F4()دستش فلج شد(اني، آن مرد پس از آن هرگز دستش را به دهان نبرد ونت
پـدرم  : گويد مي آمده كه اياس بن سلمه بن اكوع /در روايتي از امام احمد 

كه با » بسر بن راعي العير«به مردي به نام  شنيدم كه حضرت پيامبر : به من گفت
توانم، آن  نمي: با دست راست بخور، او گفت: خورد، فرمودند چپ غذا مي دست

                                           
 .152/  6المسند  -)1(
 .2025الصحيحه،  لسلسلةا -)2(
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 ﴾96﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

كه نتواني، از آن به بعد هرگـز دسـتش بـه دهـانش      دخدا كن: فرمودند حضرت 
(نرسيد

150F

1(. 
شود كه بددعايي بر كسـي   از اين حديث معلوم مي: گويد مي /عالمه نووي 

گردد كـه   و نيز معلوم مي ورزد، جايز است شرع الهي مخالفت مي دون عذر باكه ب
(بايد امر به معروف و نهي از منكر كرد) خوردن نيز حتي هنگام غذا(در هرحال 

151F

2(. 
 

اكتفانمودن به ذكر برخي از موارد خطا و اعراض از بقيـه  ) 32(
 :موارد

﴿                         

                               

         ﴾ )3: تحريم(. 

و ياد كن چون پنهان گفـت پيغـامبر بـا بعـض ازواج خـود سـخني را و مطلـع        «
شناسا كرد پيغامبر بـه بعـض آن    ،پيغامبر را بر افشاي آن سخن ساخت خداي تعالي

قتي كه و اعراض كرد از بعض، پس و) برخي از مواردش را يادآوري نمود(سخن 
كه خبر داد تو را به ايـن افشـاري    :آن زن گفت ،ي رازخبرداركردن آن را به افشا

 .»خبر داد مرا خداي داناي خبردار :پيغامبر فرمود ؟راز
در بـاره تفسـير ايـن آيـه     » محاسن التأويل«در تفسير خويش  /قاسمي عالمه 

 :نويسد مي
رازي را مبني بر تحريم كنيـزش و يـا چيـزي ديگـر از آنچـه       حضرت پيامبر 

در ميـان   لخداوند براي ايشان حالل كرده بود، با همسـرش حضـرت حفصـه    
ت، را از اين راز آگـاه سـاخ   لگذاشت و چون او هووي خود حضرت عايشه 

را از اين ماجرا اطـالع داد و در پـي آن حضـرت پيـامبر      خداوند حضرت پيامبر 
 افشا كرده بود وي را عتـاب   لذكر برخي از مواردي كه حضرت حفصه  با

 .نموده و به خاطر اظهار كرم و جوانمردي از ذكر تمام موارد چشم پوشيدند

                                           
 .45/  4صحيح مسلم  -)1(
 .192/  13شرح صحيح مسلم  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾97﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

ميان نهادن اسرار كه درآيد  مي آمده است كه از اين آيه بر» االكليل«در كتاب 
المـانع اسـت و آن   ب) صـميمي (همچون همسـر و يـا دوسـت     با افراد مورد اطمينان

درسي اسـت بـراي حسـن    شخص نيز بايد در حفظ اسرار كوشا باشد و نيز اين آيه 
نمـودن از ذكـر تمـام     ه و اظهار مهر و محبت با آن، و نيز اعراضفطمعاشرت و مال

 .در هنگام عتاب و سرزنشموارد و جزئيات گناه و خطا 
هنگـام  ( جـوانمردان و آنـان كـه روح بزرگـي دارنـد، هرگـز      «: گويد حسن مي

 .»شوند موارد جزئي را يادآور نمي) عتاب و سرزنش
هميشــه خصــلت ) از ذكــر مــوارد جزئــي(تغافــل «ســفيان نيــز گفتــه اســت كــه 

 .»جوانمردان بوده است
 

 :صحيح خطانمودن و ت همكاري با خطاكار براي جبران) 33(
نشسـته بـوديم    در مجلسي با حضرت پيامبر : فرمايد مي حضرت ابوهريره 

 !يا رسول اهللا تباه گشتم: كه مردي وارد شد و گفت
 تو را چه شده؟: حضرت پيامبر  -
 .روزه بودم و با همسرم مقاربت كردم -
 اي داري كه آزادش كني؟ برده: حضرت پيامبر  -
 .خير -
 تواني دو ماه متوالي روزه بگيري؟ آيا مي :حضرت پيامبر  -
 .خير -
 مسكين را غذا بدهي؟ 60تواني  يا ميآ: حضرت پيامبر  -
 .خير -

مدتي درنگ فرمودند تا اين كه شخصـي زنبيلـي خرمـا نـزد      حضرت پيامبر 
ن مرد سائل كجاست؟ آن مـرد كـه خـود    آ: فرمود ايشان آورد، حضرت پيامبر 

 .ا رسول اهللامنم ي: حضور داشت، گفت
 .اين خرماها را بگير و صدقه كن: حضرت پيامبر  -
به خدا ! يا رسول اهللا؛ آيا اين خرماها را بر فردي فقيرتر از خودم صدقه كنم؟ -

 .اي فقيرتر از خانواده من وجود ندرد سوگند در شهر مدينه خانواده



   

 
  
 
 

 

 ﴾98﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

هـاي مبـارك ظـاهر گشـت و سـپس       خنديدنـد حتـي دنـدان    حضرت پيامبر 
(با اين خرماها خانواده ات را اطعام كن: مودندفر

152F

1(. 
آمـده اسـت كـه حضـرت      لاز حضـرت عايشـه    /در روايت امام احمد 

يـا  : در ساية گسترده قلعه حسـان نشسـته بودنـد كـه مـردي آمـد و گفـت        پيامبر 
در روز : مگـر چـه شـده؟ او گفـت    : پرسـيدند  رسول اهللا سـوختم، آن حضـرت   

بـه او   بودم با همسرم مقاربت كردم، حضرت پيامبر  رمضان و در حالي كه روزه
اي بعـد مـردي    اي از مجلس نشست، لحظه بنشين، و آن مرد نيز در گوشه: فرمودند

يا رسـول اهللا، ايـن   : كرد، آمد و گفت اي پر از خرما را بر االغي حمل مي كه كيسه
گفـت سـوختم،    آن مـردي كـه مـي   : فرمودنـد  صدقة من است، حضرت پيـامبر  

ايـن را بگيـر و   : فرمودنـد  مـنم يـا رسـول اهللا، آن حضـرت     : جاست؟ او گفتك
يا رسول اهللا جايي براي صدقه جز خانوادة خـودم نيسـت، بـه    : صدقه كن، او گفت

بـراي  (خداوندي كه تـو را بـه پيـامبري برگزيـد سـوگند كـه مـن و عيـالم چيـزي          
 .نداريم) خوردن

را  ار، و آن مـرد آن خرماهـا  پس خودت آن را برد: فرمودند حضرت پيامبر 
(گرفت

153F

2(. 

                                           
 .1936رواه البخاري، فتح  -)1(
 .376/  6المسند  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾99﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 :مالقات و مجالست با خطاكار و گفتگو با وي) 34(
: گويد روايت شده كه مي بدر صحيح بخاري از حضرت عبداهللا بن عمرو 

كيفيت (پدرم زني واالگهر و شرافتمند به نكاحم درآورد، و هميشه از وي در باره 
مـرد بسـيار   ) شـوهرم : (گفـت  ب مـي پرسـيد، او در جـوا   من مي) برخورد و زندگي

خوبي است، البته تاكنون به بسترم نيامده و نيازي به قضاي حاجت نيز پيـدا نكـرده   
كند و روزها هميشـه   خواند و حقوق همسرش را ادا نمي تمام شب نماز مي(است، 

در ميان  تا اين كه پدرم به تنگ آمد و موضوع را با حضرت پيامبر ) روزه است
كاري كن كه با من مالقات كند، پـس از مـدتي بـا    : ن به پدرم فرمودندنهاد و ايشا

 گيري؟ چگونه روزه مي: مالقات نمودم، ايشان از من پرسيدند آن حضرت 
 .ام هر روز روزه: گفتم -
 كني؟ در چه مدتي قرآن را ختم مي: فرمودند -
 .كنم هر شب يكبار قرآن را ختم مي: گفتم -
 .سه روز روزه بگير، و هرماه يكبار قرآن را ختم كنهر ماه تنها : فرمودند -
 .بيشتر از اين توانايي دارم: گفتم -
 .پس در هر هفته سه روز روزه بگير: فرمودند -
 .بيشتر از اين توانايي دارم: گفتم -
 .پس از هرسه روز، يك روز را روزه بگير: فرمودند -
 .ي دارمبيشتر از اين تواناي: گفتم -
رترين روزه، روزه داودي است، آنگونه روزه بگيـر، يـك روز را   ب: فرمودند -

و روز بعد را روزه باش و در هر هفت شب يك بـار قـرآن   ) روزه مگير(فطار كن 
زيـرا   ؛نمودم عمل مي را ختم كن، اما كاش بر مشوره و رخصت حضرت پيامبر 

 .اكنون سالخورد و ناتوان شده ام
قـرآن  ) 7بـر   1(در روز يك منزل  )آخر عمر( بحضرت عبداهللا بن عمرو 

كرد تا اين كه شب به راحتـي   را كه قرار بود در شب بخواند، با اهل خود مرور مي
خواست نيـرو بگيـرد چنـد روزي پـي در پـي روزه       بتواند آن را بخواند و چون مي

زيرا  ؛گرفت گرفت و در عوض به همان مقدار روزهايي را پي در پي روزه مي نمي
 .پذيرفته بود، عمل كند ف آنچه در حضور حضرت پيامبر خواست خال نمي



   

 
  
 
 

 

 ﴾100﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

برخـي از راويـان خـتم قـرآن را در سـه      : گويد مي) /امام بخاري (ابوعبداهللا 
نموده اند و شبانه روز و برخي ديگر هر پنچ روز و اكثر آنان هر هفت روز روايت 

(قايل به آن هستند
154F

1(. 
ذكـر شـده اسـت، او از     توضحيات و نكـات مفيـدي   /در روايت امام احمد 
م زنـي از قـريش   ردپـ : روايت نموده كه وي گفت بحضرت عبداهللا بن عمرو 

را به نكاحم درآورد و من از بس كه به عبادت نماز و روزه قدرت داشتم و در آن 
آمد و از همسرم پرسـيد  ) عمرو بن عاص (او دور ماندم، پدرم  منهمك بودم از

) البتـه (مرد بسـيار خـوبي اسـت    : جواب گفت كه شوهرت را چگونه يافتي؟ او در
تاكنون نه به قضاي حاجتي نياز پيدا كرده و نه به بستر من آمده است، پدرم رو بـه  

زني واالگهر از قريش به تو داده ام و تـو در  : من كرد و مرا سرزنش نمود و گفت
كنـي؟ و سـپس نـزد حضـرت      تـاهي مـي  اداي حقوق همسـري و زناشـويي وي كو  

مرا فرا خواندند و من نيز نزد  فت و از من شكايت نمود، آن حضرت ر ر بمپيا
 گيري؟ مگر روزها هميشه روزه مي: ايشان رفتم، از من پرسيدند

 .آري: گفتم -
 خواني؟ نماز مي) تا صبح( زها ني و شب: فرمودند -
 .آري: گفتم -
كـنم   مي گيرم و در برخي ديگر افطار اما من برخي ايام را روزه مي: فرمودند -

  خـوابم و حقـوق همسـرانم را    خوانم و هم مي ها هم نماز مي شب) گيرم روزه نمي(
 .كنم، هركس از سنت من روي گرداند از من نيست نيز ادا مي

 .در هر ماه فقط يكبار قرآن را ختم كن: سپس فرمودند -
 .ترم من از اين قوي: گفتم -
 .روز يكبار ختم كن 10پس در هر : فرمودند -
 .از اين نيز بيشتر توان دارم: فتمگ -
پس هرسه روز يكبار : فرمودند حضرت پيامبر ) بنا به روايت يكي از راويان(

 .قرآن را ختم كن

                                           
 .5052الفتح،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾101﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 .از هر ماه سه روز روزه بگير: سپس فرمودند -
 .من از اين بيشتر توان دارم: گفتم -
يـر، ايـن   يـك روز روزه بگيـر و روز ديگـر را روزه نگ   : و سرانجام فرمودنـد  -

 .برترين روزه و روش برادرم داود است
هـر  : پس از آن فرمودند حضرت پيامبر : گويد حصين در روايت خويش مي

عابدي تندي و نشاطي دارد و هر نشاطي نوع كنـدي و سسـتي در پـي دارد كـه يـا      
اندازد، هركس كه هنگـام   كشد و يا در دامان بدعت مي انسان را به سوي سنت مي

و ) و رسـتگار اسـت  (آورد هـدايت يافتـه    خويش به سـنت رو مـي  كندي و ضعف 
 .هركس كندي و ضعفش او را به دامان بدعت بكشاند هالك و تباه گشته است

ضـعيف و   بهنگـامي كـه حضـرت عبـداهللا بـن عمـرو       : گويـد  مجاهد مـي 
گرفـت و پـس از آن بـراي ايـن كـه       سالخورده شده چندين روز متوالي روزه مـي 

گـاهي از  گرفت، و در باره تالوت قرآن نيـز   نمي ايامي را روزه دوباره روز بگيرد،
كاسـت و گـاهي نيـز بـرآن      مـي ) خوانـد  روز بايد مـي  مقداري كه هر(حزب خود 

كرد، و در آخر  سه روز و يا يك هفته قرآن را ختم مي هر  افزود، البته حتماً در مي
اد نمودنـد،  در مرحلـة اول بـه مـن پيشـنه     كاش آنچه حضـرت پيـامبر   : گفت مي
پـذيرفتم،   آنچه را نزد حضـرت پيـامبر    مپذيرفتم، البته اكنون نيز دوست ندار مي

(تغيير دهم
155F

1(. 
مشكل كه انهماك حضرت عبـداهللا  ين ابه علت اساسي بروز  حضرت پيامبر 

اي كـه فرصـتي بـراي اداي حقـوق همسـرش بـاقي        هـم بگونـه   آن ،ادت بودبعدر 
 .شد، كامالً پي بردند يو در حق او كوتاهي م ،ماند نمي

اين اصل كه حق بايد به حقدار و صاحب آن برسد، بـراي همـه كسـاني اسـت     
ي كه يانطلبه و دانشجو: كه در دو نوعي از طاعات منهمك و مشغول هستند، مانند

هــاي علمــي بســيار دارنــد و دعــوتگري كــه در امــور دعــوت   دروس و مشــغوليت
ض همسرش و كوتاهي در حق او، منجر اي غرق است كه به شكايت و اعترا بگونه

برنامگي و عـدم تقسـيم صـحيح اوقـات بـراي انجـام        گردد، اين افراط نتيجة بي مي

                                           
 .6477: اسناده صحيح، تحقيق المسند، ش: ، احمد شاكر گفته258/  2 المسند -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾102﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

طاعات و اداي حقوق همسر و ديگران است، هر طلبه و دعوتگري بايـد بخشـي از   
دادن امـور منـزل و اصـالح و تربيـت همسـر و       وقت خود را براي اهتمـام و سـامان  

 .اص دهددان خويش اختصنفرز
 

 :صراحت بيان در برخورد با خطاكار) 35(
: گويـد  روايت نمـوده اسـت كـه وي مـي     از حضرت ابوذر  /امام بخاري 

ميان من و مردي ديگر كه مادرش عجمي بود، سخنان تندي رد و بـدل شـد و مـن    
را از ايـن مـورد آگـاه نمـود، آن      او را به مادرش طعنه زدم، او حضـرت پيـامبر   

: بـه فالنـي بـد و بيـراه گفتـي؟ گفـتم، آري، فرمودنـد       : فرمودند به من حضرت 
تو مردي هستي كه : فرمودند آري، آن حضرت : مادرش را دشنام دادي؟ گفتم

: اين بر اثر پيري و سالخوردگي اسـت، فرمودنـد  : گفتم .اي از جاهليت داري شائبه
ت، پس هركسـي  تان هستند كه خداوند به اختيارتان گذاشته اس آري، آنان برادران

خـورد بـه او نيـز بـده      كه خداوند برادر او را در اختيارش گذاشته هرچه خـود مـي  
پوشد او را نيز بپوشاند، و كاري كه تـوانش را نـدارد، از او طلـب     وهرچه خود مي

(نكند، و اگر چنين كرد، او را در انجام آن كار ياري نمايد
156F

1(. 
ميـان  : گويـد  بـه وي مـي   روايت شده كه در صحيح مسلم از حضرت ابوذر 

يكي از برادران مسلمانم رنجشي پديد آمد، و من از او كـه مـادرش عجمـي    و من 
من شكايت كـرد، مـن بـا     از جويي كردم، آن مرد نزد حضرت پيامبر  بود، عيب

اي ابوذر تو مردي هستي كـه  : ايشان به من فرمودند مالقات كردم، آن حضرت 
گـر كسـي،   ايـا رسـول اهللا   : تـو وجـود دارد، گفـتم   اي از بقاياي جاهليـت در   شائبه

اي ابوذر مـردي  : دهند، فرمودند شخصي را دشنام دهد، پدر و مادر او را دشنام مي
آنان بـرادران شـما هسـتند    . اي از بقاياي جاهليت در تو وجود دارد هستي كه شائبه

دهيـد و  خوريد به آنـان نيـز ب   كه خداوند در اختيار شما گذاشته است، از هرچه مي
شـان امـر    پوشيد آنان را نيز بپوشانيد، و آنـان را بـه كـاري فراتـر از تـوان      هرچه مي

(نكنيد، و اگر چنين كرديد آنان را در انجام آن كار ياري دهيد
157F

2(. 

                                           
 .6050الفتح،  -)1(
 .6050صحيح مسلم،  -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾103﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

گويي ايشان بدين جهت بود كه مطمئن  و رك اين صراحت حضرت پيامبر 
، صـراحت لهجـه و   آري. از ايشـان خواهـد پـذيرفت    بودند كه حضرت ابـوذر  

و طلبـد   گفتن ابزاري مفيد است كه هم فرصت و زحمت كمتري مي پرده سخن بي
رساند، البته صراحت لهجه در مواردي خاص و  تر مي اي ساده را به گونههم مطلب 

 .افرادي ويژه كه ظرفيت و تحمل آن را داشته باشند، كاربرد دارد
شـدن   زرگتر و موجب فـوت اي ب گويي منجر به مفسده در صورتي كه صراحت

گردد، دعوتگر بايد از آن اجتناب نمايد، مانند اين كـه خطاكـار    مصلحتي برتر مي
پـذيرد و يـا ايـن كـه      صاحب جاه و منصبي باشد كـه بـا ايـن روش چيـزي را نمـي     

گويي براي خطاكار باعث حرج و مضايقة بيش از حد و يا سبب واكـنش   صراحت
گويي بر نفس خطاكار ناگوار و  رديد صراحتمنفي و نامطلوب وي گردد، بدون ت

زيـرا در ايـن روش خطاكـار مسـتقيماً بـا مربـي و دعـوتگر رويـارو          ؛سنگين اسـت 
شود و خطاكار آشكارا در جايگاه فردي كه مرتكـب كوتـاهي و خطـا شـده و      مي

 .گيرد دعوتگر در مقامي برتر و جايگاه استادي قرار مي
موجب سلبيات متعددي » گويي كنايه« سلوباالزم به يادآوري است كه گاهي 

نتايج نامطلوب و مضري را به دنبـال  » گويي تاحصر«گردد، و بيشتر از اسلوب  مي
آورد، چه بسا خطاكار احساس كند كه او را به بازي گرفته و غافل شمرده اند،  مي

جـويي از اوسـت، ناراحـت     به نوعي تحقير و عيب» گويي كنايه«و به اين گمان كه 
بودن كنايه  واكنش نشان دهد، و گاهي نيز امكان دارد كه به جهت ظريف گردد و

و خفاي مقصود خطاكار مطلب را درك نكند و كماكان بر خطاي خويش عامـل  
باشد، عموماً مردم در پذيرش اندرز و اسـلوب مناسـب بـه نسـبت هـر شخصـي بـا        

فقيــت ش در بــاالبردن شــانس موخــورد و اخــالق خــويگر متفاوتنــد، البتــه برهمــد
 .نقش به سزايي دراد ،دعوت و توجيه

 
 :ساختن خطاكار قانع) 36(

قاعدسـاختن وي پـرده را از بصـيرت    تتالش براي گفتگوكردن بـا خطاكـار و م  
اي  گـردد، نمونـه   گردد كه او به حق و راه مستقيم بـاز  زند و سبب مي وي كنار مي

ر كتـاب  د /در اين مـورد كـه در سـنت وارد شـده، روايتـي اسـت كـه طبرانـي         



   

 
  
 
 

 

 ﴾104﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

جواني نزد رسـول اهللا  : گويد نقل كرده است، او مي از ابوامامه » المعجم الكبير«
 مـردم بـر او فريـاد    ! به مـن اجـازه بـده كـه زنـا كـنم      ! يا رسول اهللا: آمد و گفت

راحتش بگذاريد و آن جوان را نزد خود فـرا  : فرمودند كشيدند، حضرت پيامبر 
بـه   نشست، حضـرت پيـامبر    ش رسول اهللا خواند، او نيز نزديك رفت و در پي

 پسندي؟ زنا را براي مادرت مي: وي فرمودند
 .خير: گفت -
پسـندند، آيـا آن را بـراي     شـان نمـي   مـردم نيـز آن را بـراي مـادران    : فرمودند -

 پسندي؟ مي واهرتخ
 .خير: گفت -
 پسـندند، آيـا آن را بـراي    شـان نمـي   مردم نيز آن را بـراي خـواهران  : فرمودند -
 پسندي؟ ات مي عمه

 .خير: گفت -
پسـندند، آيـا آن را بـراي     شـان نمـي   هـاي  مردم نيز آن را براي عمـه : فرمودند -
 پسندي؟ ات مي خاله
 .خير: گفت -
 .پسندند شان نمي هاي مردم نيز آن را براي خاله: فرمودند -

ــه دعــا    ســپس رســول اهللا  ــر ســينة او گذاشــت و اينگون دســت خــويش را ب
(وردگارا گناهش را بيامرز و قلب و شرمگاهش را پاك بگردانپر: فرمودند

158F

1(. 

                                           
 .7759و  7679المعجم الكبير،  -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾105﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

اساس و غير قابـل   نمودن خطاكار به اين كه بهانه اش بي متوجه) 37(
 :قبول است

 ياسـاس و ناپـذيرفتن   هايي جعلي و بي برخي از خطاكاران براي تبرئه خود بهانه
ن بـرمال گـردد،   كنند، خصوصاً هنگامي كـه غـافلگير شـوند و اسرارشـا     سر هم مي

كنند، خصوصاً افرادي  هايي واهي پيش مي شوند و شتابزده بهانه برخي دستپاچه مي
تواننـد بـه خـوبي و راحتـي دروغ بگوينـد، بـه        كه به خاطر سادگي و پاكدلي نمـي 

راستي اگر مربي با چنين موردي برخورد كرد، چگونه بايد عمل كند؟ داستان زير 
در مقابـل يكـي    و جالبي از حضرت پيامبر  گيري دقيق موضع) به شرط صحت(

آيد كـه مربـي بايـد تـا      ن داستان برميايكشد، از خالل  از اصحاب را به تصوير مي
گيـري   كشيدن خطاكار از موضع نادرست خويش قضيه را دنبال و پي هنگام دست

 .نمايد
جـايي  (» مرالظهـران «در  همـراه پيـامبر   : گويـد  حضرت خوات بن جبيـر مـي  

اتراق كرديم، از خيمة خود بيرون آمدم ناگاه زنـاني زيبـا ديـدم كـه     ) كهنزديك م
گفتنـد، بـه خيمـه برگشـتم و از خـورجين خـود يـك دسـت لبـاس           باهم سخن مي

بيـرون آمدنـد و    درآوردم و پوشيدم و رفتم با آن زنها نشسـتم، حضـرت پيـامبر    
را ديـدم،    هنگامي كـه آن حضـرت  ) ؟!كني چه كار مي!!! (ابوعبداهللا: صدا زدند

كننـده و   رم(يا رسـول اهللا، شـتري رمكـي    : از ايشان ترسيدم و دستپاچه شدم، گفتم
 رفتند و مـن  كنم، حضرت پيامبر  دارم، برايش قيد و ريسماني پيدا مي) گريزنده

چادرش را به مـن دادنـد و بـراي     نيز به دنبال ايشان حركت كردم، آن حضرت 
ا از ميـان  رويـا اكنـون سـفيدي بـدن ايشـان      حاجت پشت درختي رفتنـد، گ  يقضا

پس از قضاي حاجت وضو گرفتند  كنم، آن حضرت  سبزي درخت مشاهده مي
ــي   ــر ســينه اش م ــش ايشــان ب ــد و برگشــتند، آب وضــو از ري ــد، فرمودن اي : چكي

از آنجـا حركـت كـرديم در    ! شترت چـه شـد؟  ) ترس و گريز(دگي يرم! ابوعبداهللا
سـالم عليـك اي   لا: فرمودنـد  ديدنـد، مـي   مـي  مـرا  مسير راه هرجـا آن حضـرت   

چـون اوضـاع را اينگونـه ديـدم، زودتـر از      ! ابوعبداهللا رميدگي اين شـتر چـه شـد؟   
كناره گـرفتم تـا ايـن     ديگران به مدينه رفتم، از مسجد و مجلس حضرت پيامبر 

از  كه يك روز در لحظة خلوت به مسجد رفتم و به نماز ايسـتادم، آن حضـرت   



   

 
  
 
 

 

 ﴾106﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

هاي خويش خـارج شـدند و بـه مسـجد تشـريف آوردنـد، و خيلـي         هيكي از حجر
 سبك و كوتاه دو ركعت نماز گزاردند، من به ايـن قصـد كـه حضـرت پيـامبر      

اي : تشــريف ببرنــد و مــرا رهــا كننــد، نمــازم را طــوالني كــردم، ايشــان فرمودنــد  
از : تممانم، با خود گف خواهي نماز را طوالني كن من اينجا مي ابوعبداهللا هرچند مي

سازم، هنگـامي   كنم و ايشان را از اين بابت راحت مي عذرخواهي مي رسول اهللا 
سـالم عليـك، اي ابوعبـداهللا    لا: فرمودنـد  كه نماز را تمام كردم، حضرت پيـامبر  

يا رسول اهللا، بـه خداونـدي كـه تـو را بـه پيـامبري       : رميدگي شترت چه شد؟ گفتم
شـده ام، ايـن شـتر هرگـز نرميـده اسـت،       معبوث گردانيد، از هنگامي كه مسـلمان  

خداوند بر تو رحم كنـد، و از آن پـس هرگـز در ايـن     : ايشان تا سه مرتبه فرمودند
(باره چيزي نفرمودند

159F

1(. 
اي حكيمانه كه نتـايج مطلـوبي را در پـي     اين مورد درسي است جالب و برنامه

 :گردد خواهد داشت، فوايد و نكات زير از اين داستان استنباط مي
 معصـيتي شـده از    بار و كسي كه مرتكـ كاگر مربي هيبتي داشته باشد خطا

 .دكن او شرم مي
 بر دارد  نگاه و پرسش مربي گرچه كوتاه و مختصر باشد، مفاهيم زيادي در

 .گذارد ها تأثير مي و بر قلب
 بودن عذر و بهانه  اعراض از خطاكار در وهله اول با وجود اين كه ساختگي

ه كـ گردانيـدن خطاكـار بـه ايـن      آشكار باشد، زمينه را براي متوجـه  اش براي مربي
ــه و       ــوي توب ــه س ــوده و او را ب ــراهم نم ــت ف ــه نيس ــي او پذيرفت ــة واه ــذر و بهان ع

 .دهد عذرخواهي سوق مي

                                           
رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير الجراح بن  :ثميقال الهي -)١(

ن يتب 203/  4ر للطبراني يلي المعجم الكبإ بالرجوعو )401/  9المجمع (مخلد و هو ثقة، 

وفي ترجمة ..... نزلنا :ر قالين الخوات بن جبأث يسلم بحدأد بن يق زية من طريأن الروا

و أ 40خوات سنة  ةفي وفا :صابةسلم، وفي اإلأد بن يرسل عنه زأو: بيفي التهذ خوات 

 .ك فالسند منقطعوعلي ذل 136نه توفي سنة أر يففي الس ،سلمأد بن يما زأ، و42



   

 
  
 
 

 

 ﴾107﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 اي عمل كند كه خطاكار هم از او شـرم و   مربي موفق كسي است كه بگونه
طاكـار خـود را پنهـان كنـد و از     گردد كه خ و اين امر باعث مي(آزرم داشته باشد 

اي كـه خطاكـار    و هم بـه او احسـاس نيـاز كنـد بگونـه     ) رويارويي با مربي بپرهيزد
اي جز رجوع به مربي نداشته باشد، و سرانجام صـورت دوم بـر صـورت اول     چاره

 .غلبه پيدا كند
  كشيدن از  نشانة اعتراف وي و دست) در چنين موارد(تغيير موضع خطاكار

 .ست كه مرتكب شده استخطايي ا
 

 :مراعات طبيعت و سرشت بشري) 38(
شـوهر،   غيرت و حسد زنانه از اين قبيل است، خصوصاً ميان هووها و زنـان هـم  

مرتكب خطايي مي شوند كه اگر از فـردي ديگـر در احـوال    برخي از آنان گاهي 
مبر اي كامالً متفاوت برخورد خواهد شـد، حضـرت پيـا    عادي سر بزند، با او بگونه

 فرمودند و با اشـتباهات   در ميان همسران خويش اين مسأله را كامالً مراعات مي
نمودنـد،   اي صبورانه و توأم با عدل و انصاف برخـورد مـي   آنان در اين مورد بگونه

 كـه از حضـرت انـس بـن مالـك       /نمونه اش روايتي اسـت از امـام بخـاري    
نزد يكـي از همسـران خـويش     حضرت پيامبر : گويد روايت نموده است، او مي

اي غـذا   كاسـه  بودند كه يكي ديگر از امهـات المـؤمنين بـراي حضـرت پيـامبر      
بر دست خـادم زد و كاسـه از دسـت او بـر      فرستادند، آن همسر حضرت پيامبر 
هاي كاسه را سرهم نمودنـد و در حـالي    تكه زمين افتاد و شكست، آن حضرت 

مادرتـان غيـرت ورزيـد، و    : دنـد، فرمودنـد  كر كه غذاها را در آن كاسه جمـع مـي  
سالم آن همسر را به خادم دادند تا براي همسر ديگرش ببـرد و كاسـه    ةاسكسپس 

(شكسته را براي همان همسري كه آن را شكسته بود باقي گذاشتند
160F

1(. 
(نسائي  در روايت

161F

: گويـد  روايت شده كـه وي مـي   لاز حضرت ام سلمه  )2
در حالي كـه عبـايي    لاب غذايي برد، عايشه و اصح او براي حضرت پيامبر 

بر تن و سنگي به دست داشت آمد و با آن سنگ كاسه را به دو نيم كرد، حضرت 
                                           

 .5225: الفتح، ش -)1(
 .70/  7النساء، المجتبي  ةسنن نسائي كتاب عشر -)2(



   

 
  
 
 

 

 ﴾108﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

بخوريـد،  : نهادنـد، فرمودنـد   در حالي كه دو تكه كاسـه را كنـار هـم مـي     پيامبر 
كاسه  مادرتان غيرت ورزيد بخوريد، مادرتان غيرت ورزيد، سپس آن حضرت 

و كاســة شكســتة وي را بــه  لرا بــه حضــرت ام ســلمه  لعايشــه  حضــرت
 .دادند لحضرت عايشه 

(و در روايت دارمي
162F

يكـي از همسـران    آمـده اسـت كـه    از حضرت انـس   )1
يد براي ايشان فرستادند، ايشـان در خانـة   اي پر از غذاي تر كاسه حضرت پيامبر 

، كاســه را شكســت) صــاحب خانــه(ن همســر آيكــي از همســران خــويش بودنــد، 
بخوريـد،  : دنـد فرمو نمود و مـي  تريد را دوباره در كاسه جمع مي حضرت پيامبر 

 . ...مادرتان غيرت ورزيد 
غيــرت زنانــه بــا طبيعــت وي سرشــته و عجــين شــده اســت و او را بــه كارهــاي 

دارد، حتـي گفتـه انـد، هرگـاه      انديشـي بـاز مـي    گوناگوني وادار نموده و از عاقبت
 .بيند رودخانه پايين آن را نميغيرت زن بيايد، از باالي 

                                           
 .كتاب البيوع، باب من كسر شيئاً فعليه مثله -)1(



   

 
  
 
 

 

 ﴾109﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 كالم آخر
 هاي باغ سنت و احاديـث حضـرت پيـامبر     پس از اين كه مدتي را با شكوفه

هاي ايشان در برخورد با اشتباهات مـردم آگـاه شـديم     گذرانديم و از برخي روش
 :شدن از اين موضوع نكات زير را يادآوري نمايم دانم قبل از خارج الزم مي

اهات الزم و بسيار مهم و خيرخواهي و خيرانديشي ديني و نهـي  تصحيح اشتب -
زيرا دين تنها نهي از منكر نيست،  ؛از منكر است، اما تمام مسئوليت و وظيفه نيست

 .بلكه امر به معروف نيز هست
تربيت تنها تصحيح اشتباهات نيست، بلكه عبارت است از آمـوزش، تلقـين و    -

ريعت، و براي ايجاد تصـور و ذهنيـت صـحيح    نمودن مبادي دين و احكام ش عرضه
هـاي گونـاگون و متعـددي همچـون     اراز ابز دهـا بايـ   اسالمي و تثبيت آن در قلـب 

هـاي آموزنـده و مـذهبي و تحليـل صـحيح       اسـان دقدوه و پيشوا، موعظه،  تربيت با
داشـتن آن   حوادث و اتفاقات و غيره استفاده نمود، با توجه به اين نكتـه و در نظـر  

و قصور برخي از مـادر و پـدران، آموزگـاران و مربيـان كـه بيشـترين سـعي        اشتباه 
خويش را براي معالجه اشتباهات و پيگيري انحرافات متمركز نموده و به آمـوزش  

آن  و تلقين مبادي و اصولي كه از بروز اشتباهات و انحرافات جلـوگيري نمـوده و  
يچ توجهي ندارند، آشـكار  دهد، ه نمايد و يا كاهش مي را قبل از وقوع متالشي مي

 .گردد مي
هـاي حضـرت    از آنچه دراين كتاب خوانديد كامالً آشكار گرديد كه روش -

بودن احوال و اشـخاص كـامالً    در برخورد با اشتباهات با توجه به متفاوت پيامبر 
خواهد در ايـن   متنوع و گوناگون بوده است، مربي و دعوتگر آگاه و كسي كه مي

اقتدا نمايد، بايـد هـر مـورد و حـالتي را كـه بـرايش پـيش         ت زمينه از آن حضر
تالش نمايـد و بـه    هاي حضرت پيامبر  آيد، شبيه و نظير آن مورد را از روش مي

صورتي صحيح و دقيق مورد پيش آمده را برآن مورد نبوي قياس نمايـد و بسـنجد   
 .و براي هر حالتي اسلوب و روش مناسب با آن را برگزيند

خواهم كه ما را به راه راست رهنمون گردد  ن از اهللا سبحانه وتعالي ميو در پايا
ر و بركـت و دفـع شـر و بـدي و     و از شر نفس محفوظ بـدارد، و مـا را سـببب خيـ    

 .كننده بگرداند يافته و هدايت هدايت



   

 
  
 
 

 

 ﴾110﴿  هاي نبوي در برابر اشتباهات مردم شيوه

 إنه سميع قريب جميب وهو نعم املوىل ونعم النصري واهلادي إىل سواء السبيل

 .األمي وعىل آله وصحبه أمجعني وصىل اهللا عىل النبي

 .واحلمد هللا رب العاملني


